
 

 

 

 

  

                                         +)2الجید : (التنظیم                                

)نقط  4 (أولتمرین   

 متوازي مستطیالت قائم  ABCDEFGHلنعتبر 

  AE= 4و   AD= 3mو  AB=5m أبعاده ھي:

  ABCDEFGHللمجسم أعد رسم الشكل الھندسي  )1
 ABCDEFGHالمساحة الجانبیة للمجسم   Sأحسب )2
 ABCDEFGHالمجسم حجم  Vأحسب  )3
 لیترمن الماء 25000 المجسم یحتوي علىعلما أن  )4

  ما ھي كمیة الماء التي تنقصھ لكي یمتلئ عن أخره؟

  )نقط 3تمرین ثاني (

أتمم ملء جدول التناسب        التالي :

                     ×....  

  

)نقط  7 (تمرین ثالث  

  لنعتبر المتسلسلة اإلحصائیة التالیة :

  .……  .……  ..……  0.46  .……  التردد
  %4  ..……  14%  .……  ……  النسبة المئویة

  
 .عائلة 50علما ان الحصیص اإلجمالي ھو  أنقل الجدول ثم أتممھ )1
 ؟الساكنة اإلحصائیة المقصودةماھي  )2
 ؟المیزة المدروسة ما ھي  )3
 ماھي قیم المیزة المدروسة؟ )4

  نقط) 4تمرین رابع( 

   (O ;I ;J) معلم متعامد ممنظم إلىمنسوب الالمستوى في  C(1 ;-3)و  B(-1 ;-3)و  A(1 ;3) النقطلنعتبر

 الشكل.أنشئ  )1
  .Jو Iو Oحدد زوج إحداثیتي كل من النقط  )2

یة أفورار وثان
  اإلعدادیة

  

   محروسفرض 
  3رقم 

  األسدوس الثاني

ثانوي  األولى مستوى 
  إعدادي

  2018ماي  29 الثالثاء

  من إنجاز : األستاذ
  المصطفى ترشیش

  ଷ 1  .......  7  .......  10݉الحجم ب 
  .......  370  .......  5  .......  السیعة باللتر

  
  المصطفى ترشیش

9   6   4   3   2 قیم المیزة(عدداألطفال)  
  2   15   7   ……..   3 الحصیص(عدد العائالت)  



 

 

 

 

  

                            +)             2التنظیم الجید : (                               

)نقط  4 أول(تمرین   

 متوازي مستطیالت قائم  ABCDEFGHلنعتبر 

  AE= 4و   AD= 3mو  AB=5m أبعاده ھي:

  ABCDEFGHأعد رسم الشكل الھندسي للمجسم  )1
 ABCDEFGHالمساحة الجانبیة للمجسم   Sأحسب )2
 ABCDEFGHحجم المجسم  Vأحسب  )3
 لیترمن الماء 25000علما أن المجسم یحتوي على  )4

  ما ھي كمیة الماء التي تنقصھ لكي یمتلئ عن أخره؟

  نقط) 3تمرین ثاني (

أتمم ملء جدول التناسب        التالي :

                     ×....  

  

)نقط  7 (تمرین ثالث  

  لنعتبر المتسلسلة اإلحصائیة التالیة :

  .……  .……  ..……  0.46  .……  التردد
  %4  ..……  14%  .……  ……  النسبة المئویة

  
 عائلة. 50علما ان الحصیص اإلجمالي ھو  أنقل الجدول ثم أتممھ )1
 ماھي الساكنة اإلحصائیة المقصودة؟ )2
 ؟المیزة المدروسة ما ھي  )3
 ماھي قیم المیزة المدروسة؟ )4

  نقط) 4تمرین رابع( 

   (O ;I ;J) في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم C(1 ;-3)و  B(-1 ;-3)و  A(1 ;3)لنعتبرالنقط 

 أنشئ الشكل. )1
 .Jو Iو Oحدد زوج إحداثیتي كل من النقط  )2

  ଷ 1  .......  7  .......  10݉الحجم ب 
  .......  370  .......  5  .......  السیعة باللتر

یة أفورار وثان
  اإلعدادیة

  

   محروسفرض 
  3رقم 

  األسدوس الثاني

ثانوي األولى مستوى 
  إعدادي

  

  من إنجاز : األستاذ
  المصطفى ترشیش

 9   6   4   3   2 قیم المیزة(عدداألطفال)  
  2   15   7   ……..   3 الحصیص(عدد العائالت)  


