
  نقط)  08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

   .من الجزائر 600km عدفي البادية على بُ علي ، و صديقه يقيم مصطفى في مدينة الجزائر     

          .75km/h تحّرك بسرعةمصطفى يالصديقان أحدهما في اتجاه اآلخر. قعلى السادسة صباحا إنطل    

  .x = 0 حيث يكون  السادسة الساعة بدءا من بالساعات) ( المستغرق الوقت إلى  xنرمز بـ     

  عن الجزائر.  540km  (600 – 60 )عدعلى بُ ، يكون مصطفى  x = 1أيبعد سير ساعة واحدة     

  ؟   x = 8؟ و لما x = 5لما  مصطفىعد من العاصمة يكون على أي بُ  )1

  ؟   x = 8و لما  ؟x = 5عد من العاصمة يكون علي  لما  على أي بُ  )2

  .عن العاصمةعن المسافة التي تفصل مصطفى  xعبّر بداللة  -أ )3

  .عن المسافة التي تفصل علي عن العاصمة x عبّر بداللة -ب         

 :         المعّرفتين كما يلي  gو   fالدالتين  نعطي )4

         ֏x75  x:  f           ؛          x 60  ــx: g֏060  

  أنقل الجدولين اآلتيين ثم أتممهما .    

 

  .   gو   fعلى ورق مليمتري مثل كالّ من الدالتين  )5

  .) 100km يمثل 1cm ساعة و على محور التراتيب 1يمثل 1cmعلى محور الفواصل         (

  : ، أجب عّما يليمن قراءة البيان )6

  إلى كم تشير الساعة عندما يلتقي مصطفى و علي؟  -أ

 .عةن ذلك بخطوط متقطّ على أية مسافة من الجزائر يلتقيان؟  بّي  -ب     

  .أوجد نتائج السؤال السادس بحل معادلة )7

  

 

8 5 1 0 x  8 5 1 0 x 

    f(x)     g(x) 
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  نقط ) 08(  : المـسألــة : الجزء الثـّاني

دة في األسبوع ـ، قّرر أن يصنع خبزا تقليديا مّرة واح يزرع فالح القمح ويحّضر دقيقه بنفسه. من أجل تحسين مداخيله

يُضاف إليها  2600DAقدّر مصاريف الفالح الشهرية بمبلغ ثابت قدره للكيلوغرام الواحد. تُ  23DAليبيعه بسعر 

3DA  .كلفة كّل كيلوغرام من الخبز المصنوع  

I.  في شهر جوان، يبيع الفالحkg200 .من الخبز  

  أ) ما هي مداخيله خالل هذا الشهر؟ )1

  ما هي مصاريفه؟ب)                

  ؟مقدار هذا الربح بنعم، ما هو ق ربحا؟ إذا كان الجوابهل حقّ   )2

II.  نسميx  ُباعة في الشهر.كتلة الخبز (بالكيلوغرامات) الم 

ليكن  R x مبلغ المداخيل و D x .مبلغ المصاريف خالل هذا الشهر  

عبّر عن )1 R x  و D x بداللةx.  

أ) حّل المتراجحة   )2 D x   R x .  

  كيف يمكن للفالح أن يفّسر النتيجة المحصل عليها؟ب)   

 .2000DAل على ربح قدره كتلة الخبز التي يجب أن يبيعها الفالح في الشهر حتى يتحصّ  حسباُ  )3

 و متجانس المستوي منسوب إلى معلم متعامد )4 ; ,o i j
� �

. 

 )cm1   يمثلعلى محور الفواصل kg20  ،cm1  400 يمثلالتراتيب على محورDA (. 

 :  أ) ليكن       1d23: ته لالمستقيم الذي معادy x.  

    2d3 :تهلالمستقيم الذي معاد 2600y x .  

 المستقيمين كالّ من أنشئ 1d و  2d.  

  ).II .2ق من النتائج المحصل عليها في السؤال تحقّ ب)      
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  نقط) 08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

Ι( الشكل المقابل يمثل قطعتي أرض مهيأتين للبناء.  
    DA 4000000ها علي بسعرامربعة الشكل اشتر  ABCDالقطعة   

  ، واشترى عمر DA 10000الواحـد  حيث يبلغ سعر المتر المربع   
  للمتر المربع الواحد. DA 12000بسعر BCEالمثلثة الشكل القطعة   

  حسب مساحة القطعة المربعة.أ )1
أوجد طول الضلع  )2 DC. 

 حسب مساحة القطعة التي اشتراها عمر.أ )3
 ما هو المبلغ الذي دفعه عمر؟ )4

ΙΙ (عجز علي عن دفع المبلغ المستحق لشراء القطعة المربعة لذلك تنازل عن الجزءBCM.  
CM: نضع x .  

عن المساحة  xعبر بداللة )1 f x  للرباعي ABMD. 

عن المساحة  xبر بداللةع )2 g x للمثلث BME. 

 متساويتين.BMEالمثلثمساحة  و ABMDحتى تكون مساحة الرباعي xحسب قيمةأ )3
 ؟2m 370عندما تكون مساحة قطعة أرض علي  xما هي قيمة )4

 ما هي عندئذ مساحة قطعة أرض عمر؟
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  نقط) 08( : المـسألــة : الجزء الثـّاني

  يقترح  صاحب  قاعة  مسرح  على  زبائنه  خيارين :     

  مسرحية واحدة. لمشاهدة  400DAد  الزبون  الخيار  األول:  يسدّ  -      

   .2500DAاشتراك  سنوي  قيمته  مع مسرحية واحدة لمشاهدة   150DAد  الزبون الخيار  الثاني:  يسدّ  -      

  ر إجابتك.مسرحية  خالل  سنة ؟ برّ   12ما هو  الخيار  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد    -أ )1

  ر إجابتك.مسرحيات  خالل  سنة ؟ برّ   5ما هو  الخيار  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد   -ب     

 .ي  شاهدها  زبون  خالل  سنةعدد  المسرحيات  التهو  xليكن :    )2

1y  ده  إذا  فضل  الخيار  األولالمبلغ  السنوي الذي  سدّ هو.  

2y  ده  إذا  فضل  الخيار  الثاني.المبلغ  السنوي الذي  سدّ هو 

  . xبداللة   2yو   1yمن    ر عن  كلّ عبّ 

و متجانس  معلم  متعامد المستوي المنسوب إلىفي  )3 ; ,o i j
� �

  ، نختار  الوحدات  البيانية  التالية:  

  يمثل  مسرحية  واحدة. 1cmالفواصل :  على  محور -      

 . 500DAيمثل   1cmالتراتيب :  على  محور -      

  :رسم  على  ورقة  ملمترية اُ  -آ 

  المستقيم(D)  : 400الذي  معادلتهy x.  

 المستقيم )150 : ) الذي  معادلته 2500y x .  

  ألفضل  تبعا  لعدد  المسرحيات  المشاهدة.ا د الخيار، حدّ  يالبيانالتمثيل  اعتمادا على -ب 
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  نقط) 08( : المـسألــة : الجزء الثـّاني

  : التاليتين ينيرتسعالتأسبوعية تقترح على زبائنها  جريدة

  .للمجلة الواحدة لغير المشتركين  20DA: ى األول ةريسعتال -   

  .DA150للمجلة الواحدة مع اشتراك سنوي قدره 15DA :ة الثاني ةريسعتال -   

  ة.ريسعت حسب كل مجلة و ذلك 50مجالت ، ثم على  10حسب ثمن الحصول على أ )1

  هذه المجلة و يشتريها في بعض األحيان . اقتناء أحمد يحب )2

   .الواحدةعدد المجالت التي يشتريها في السنة هو  xليكن :    

           1y  ى.األول حسب التسعيرةالمدفوع  مبلغالهو  

           2y  ةالثاني حسب التسعيرةالمدفوع  مبلغالهو.  

  .xبداللة 2yو   1yمن  لّ ر عن كعبّ  -   

منسوب إلى معلم متعامد و متجانس الالمستوي في   )3 ; ,o i j
� �

   اُرسم : 

المستقيم  -    1D الذي معادلته : xy 15.  

المستقيم  -    2D  15010:الذي معادلته  xy.  

 )cm1 مجالت 5 على محور الفواصل يمثل   ،cm1 0على محور التراتيب يمثلDA 5 .(    

  : األسئلة التاليةباالستعانة بالتمثيل البياني ، أجب عن  )4

  ؟مجلة 20يشتري أحمد  ماعند فضلاألهي التسعيرة ما  -   

  ؟ سيدفع دينارا ، كم ةالثاني حسب التسعيرةمجلة  25إذا اشترى أحمد  -   

   ها حسب كل تسعيرة؟يمكن أن يشتري مجلة على األكثر ، كم DA600 ألحمدإذا كان  -   

1501015 : حل المتراجحة )5  xx.  
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  نقط) 08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

 (I:وضع صاحب مكتبة صيغتين الستعارة الكتب  

  كتاب. كلّ  عن  8DAالّصيغة األولى: -  

  للكتاب الواحد سنويا.3DA  كدفعة أولى  و    30DAالّصيغة الثانية: -  

  كتب خالل سنة.   9استعار تلميذ 

 ما هي كلفته  حسب كل صيغة؟ )1

 سنويا. 51DAباستعمال الصيغة الثانية كانت كلفة التلميذ  )2

 ما هو عدد الكتب التي استعارها؟  -  

  عن التكلفة حسب كل صيغة.  xعدد الكتب المستعارة سنويا. عبر بداللة xليكن )3

II( المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  ; ,o i j
� �

.   

 )cm1 كتابا واحدا على محور الفواصل يمثل   ،cm1 5على محور التراتيب يمثلDA  .(                

اُرسم المستقيمين :  )          1  303:1  xyD   ،  xyD 8:2  .       

 عيّن الّصيغة الرابحة للتلميذ حسب عدد الكتب المستعارة بطريقة حسابية. )2          
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  القسم األول:
  مؤسسة تصنع علبا للتصبير، وتقترح نمطين من البيع:

  للعلبة الواحدة. DA25النمط األول:  -

  .DA50قدرهللعلبة الواحدة زائد مبلغ جزافي   DA15النمط الثاني:  -

  سب النمط الثاني.سب النمط األول، ثّم حَ علبة حَ  50علبة وثمن  30حسب ثمن أُ  )1

  عن ثمنها حسب كّل من النمطين. x ر بداللةعبّ .جةنتَ إلى عدد العلب المُ  xب) نرمز 2

) لتكن : 3  xxp 251   و  50152  xxp.  

المستقيمين  ومتجانس أنشئ في معلم متعامد 1D  و 2D  1الممثلين للدالتينp  2وp على الترتيب.  

 )cm1   واحدة علبة يمثلعلى محور الفواصل  ،cm1  يمثلعلى محور التراتيب DA100 (  

  ) بقراءة بيانية بسيطة أجب عن األسئلة اآلتية:4

  ؟DA1200ب ها ؤأ) ما هو أكبر عدد من العلب يمكن شرا

  متساويين؟ لسعرانمن أجل أي عدد من العلب يكون اب) 

  هو الشرط الذي يكون من أجله النمط الثاني أفضل من النمط األول بالنسبة إلى المشتري؟ ماج) 

  القسم الثاني:

، ويغلّف كّل سطحها الجانبي cm20وارتفاعها  cm5سطوانة نصف قطر قاعدتها أصنع كّل علبة على شكل تُ 

  بورقة إشهارية.

3,14 : ، والقيمة المقربة بأخذ بوطة لمساحة هذه الورقةحسب القيمة المضأ )1 .  

  تر.، ثّم باللّ  حسب سعة كّل علبة بالسنتيمتر المكعّبأ  )2

  وضع العلب في صناديق على شكل متوازي مستطيالت كما هوتُ   )3

  .قابلمبين في الّشكل الم 

  علبة ؟ 100كي يسع لأبعاد كّل صندوق  ما هي - 
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mBCحيث  ABCورث أخوان قطعة أرض على شكل مثلث        120  واالرتفاعmAH 80.  
يفصل بينهما خط مستقيم يوازي  قطعتين تقسيمها إلى اأراد       BC الي:موكما هو مبين في الشكل ال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

xAM :إذا كان  )1  ، ُحسب الطولاED بداللةx.  
 .xبداللة  EDCBو AEDمساحة كل من القطعتين  أوجد )2

4,12: أنّ علما النتيجة على شكل عدد عشري  أعطِ  (بحيث تتساوى المساحتان  xأوجد قيمة  )3  .( 
اوي الساقين قاعدته سإذا علمت أنها على شكل مثلث مت ABCياج الالزم إلحاطة القطعة الكلية ما هو طول السّ  )4

 BC؟  
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  نقط)  08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

  يمثل الجدول التالي المسافات (بالكيلومترات) عن طريق البّر بين بعض المدن الجزائرية.
  

  وهران  غرداية  الشلف  قسنطينة  الجزائر  
  434  600  213  421    الجزائر
  770  848  549    421  قسنطينة
  221  659    549  213  الشلف
  740    659  848  600  غرداية
    740  221  770  434  وهران

  
لهذا الغرض،عليه أن  ممثل لمؤسسة توزيع أدوات اليكترونية، االنتقال من الجزائر إلى غرداية. يريد السيد عالّم، )1

  يختار بين:

  .100kmلترات من البنزين في كّل   10أن يستعمل سيارته الخاصة التي تستهلك  -

 200DAمع إضافة مبلغ ثابت قدره 1,50DA  حيث يكون ثمن الكيلومتر الواحد هو يستعمل سيارة أجرة، أن -

  لألمتعة. 

  . 20DAتكلفة علما أن سعر اللتر الواحد من البنزين هواألقل ّ النقل  ساعد السيد عالّم على اختيار وسيلة

 .المسافة التي يقطعها السيد عالّم x   : نسمي )2

                1y في االختيار األول كلفة تنقله.  

2y في االختيار الثاني كلفة تنقله.  

  .xبداللة  2yو  1yعبّر عن كل من

منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس الالمستوي  في  )3 ; ,o i j
� �

 .  

 حيث :  gو fمن الدالتين أ) مثل بيانيا كالّ   2f x x  

     1,5 200g x x    

)cm1   يمثلعلى محور الفواصل km100  ،cm1  يمثلعلى محور التراتيب DA100 (.   

     ما هي المسافة التي تكون من أجلها كلفة تنقل السيد عالّم هي نفسها، سواء استعمل سيارته الخاصة أو سيارة ب) 

  أجرة؟
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 نجزها.عن كل محفظة يُ  50DAزائد عالوة قدرها  400DAرها دعامل في مصنع للمحافظ أجرة أسبوعية ق يتلقىّ 

Ι(  ب نرمزx  ُب  زة خالل األسبوع ونجَ لعدد المحافظ المy .لألجرة األسبوعية  

  التالي : ل) أنقل وأكمل الجدو1

15  8  2  0  x 
        y  

 
   .xبداللةyعن ر) عبّ 2

 و متجانس المستوي منسوب إلى معلم متعامد) 3 ; ,o i j
� �

.  

 .: ب ةالمعرف f ةالتآلفي دالةبيانيا المثل      40050  xxf   

)cm1 محفظتين على محور الفواصل يمثل   ،cm1 100على محور التراتيب يمثلDA .(    

األسبوع  ما هو عدد المحافظ التي يجب إنجازها في ، 1200DAأراد هذا العامل أن تكون أجرته األسبوعية  )  إذا4

  ؟

(ΙΙ  1200 بعادة هذا العامل أجرته األسبوعية تقدرDA  75 إالّ  . لكن في أحد األسابيع وقع له عائق فلم ينجز%  

  من عدد المحافظ المعتادة .

  جزها في هذا األسبوع ؟) ما هو عدد المحافظ التي أن1

 ) ما هي أجرته في هذا األسبوع ؟2
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 من نسبة المبيعات  % 10شهريا زائد    DA 1200يتقاضى متعامل اقتصادي إلحدى الشركات التجارية مبلغ   

  المتحصل عليها في الشهر .

  . المبيعات التي حققها المتعامل االقتصادي في الخمسة أشهر األخيرة الجدول التالي يمثل مبلغ    

  
 DA  1000 5000 10000 15000 20000 بمبلغ المبيعات  
       DA ب األجرة الشهرية

 

 أعاله.  أكمل الجدول )1

 . xبداللة   yهو مبلغ المبيعات ، أكتب   xيمثل األجرة الشهرية و    yإذا كان   )2

 المحصل عليها؟ fما نوع الدالة  )3

 . المحصل عليهاfمثل بيانيا الدالة  )4

  .  DA16000حدد مبلغ المبيعات إذا كانت األجرة الشهرية للمتعامل  fمن التمثيل البياني للدالة  )5
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   : جل توقيف السياراتأن للدفع من اي أحد مواقف السيارات هناك طريقتف

   .في اليوم الواحد DA 25هو  ةريقة األولى : ثمن توقيف السيارالط -

   .ثمن توقيف السيارة في اليوم 15DAدفع  و400DA ه قدرريقة الثانية : دفع اشتراك سنوي الط -

  .من الطريقتين  كلّ حسب يوما  50يوما و 30حسب ثمن توقيف سيارة لمدة أ )1

ب ،عدد أيام توقيف السيارةل  x بنرمز ) 2 1P x  ب والطريقة األولى  حسبلثمن المدفوع ل 2P x   

  .الطريقة الثانية حسب لثمن المدفوعل    

عن رعّب  - 1P x و 2P x  بداللةx.  

و المتجانس ) في نفس المعلم المتعامد3 ; ,o i j
� �

من الّ مثل بيانيا ك ، 1P x و 2P x.  

   ، أجب عن األسئلة التالية :ل عليهمن البيان المتحصّ  )4

  ؟DA 1200جل أام لتوقيف السيارة من دد من األيّ كبر عأما هو  -أ         

ام يكوناأليّ  من جل أي عددأمن  -ب          2P x = 1P x؟  

 ؟ما هو الشرط الذي تكون فيه طريقة الدفع الثانية أحسن من األولى  - ج    
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  نقط ) 08(  : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

    .m 126إذا علمت أن محيط الحقل هو  m36 حقل مستطيل الشكل طوله      

ط الحقل بمقياس مثل مخطّ  )1
1

900
 .        

في كل ركن و المسافة  واحدة حيث توجد شجرةبارا على محيط الحقل ـغرس صاحب الحقل أشج

   .متساوية تفصل األشجار التي

  ما هي أكبر مسافة يمكن أن تفصل بين شجرتين متجاورتين؟   )2

ره وعرضها لم يقرّ  m 30 امستطيلة الشكل من هذا الحقل طولهصاحب الحقل أن يزرع قطعة  يودّ      

2  مساحتها  تزيد عن و m 140يتجاوزال  محيطها بحيث دُ عْ َب 
m 750.  

 .هو عرض هذه القطعة  xحيث    x للمجهول اكتب حصراُ  )3

  لهذه القطعة؟ممكن كبر محيط أما هو  -        
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  نقط)  08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

  :تقوم شركة بصنع قارورات زجاجية للمشروبات و تبيعها بسعرين مختلفين      

  للقارورة الواحدة.  DA25السعر األول :   - 

  كسعر جزافي . DA400للقارورة الواحدة زائد    DA15السعر الثاني :   - 

  قارورة بالسعر األول ثم بالسعر الثاني. 50قارورة و  30حسب ثمن أ )1

 400هو السعر الثاني  حيث:    2P ،هو السعر األول 1P، هو عدد القارورات المطلوبة xليكن  )2

 +x15)=x(1P    ، x25)=x(2P .  

   ( O ,OI , OJ)في نفس المعلم المتعامد و المتجانس    

  على الترتيب  حيث :  2Pو  1P ن يمثالن الدالتيني) اللذ2Δ) و(1Δأرسم المستقيمين (      

  قارورات على محور الفواصل. 10يمثل  cm 1 نأخذ :          

     cm 1  يمثلDA 100 .على محور التراتيب 

 بقراءة بسيطة للبيان المرسوم أجب عن األسئلة التالية : )3

  ؟DA 1200ما هو أكبر عدد ممكن من القارورات يمكن شراؤه بمبلغ    -أ

 متساويان؟ 2Pو  1Pن أجل أي عدد من القارورات يكون السعران م -ب

  هو األفضل؟ 2Pما هو الشرط الكافي حتى يكون السعر الثاني  -ج
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 نقط)  08( : المـسألــة  :  الجزء الثـّاني

I 1) تنطلق سيارةV  مدينة منA   نحو مدينةC  مرورا بمدينةB.  
  أيضا. Bمرورا بالمدينة  Cنحو المدينة  Dمدينة من  2Vسيارة  وتنطلق في نفس اللّحظة

  كما هو موضح في الجدولين اآلتيين:
  : 1Vالسيارة  

    Bإلى Aمن   Cإلى Bمن 
  )kmالمسافة (  50  60
  )mnالزمن (  25  30

     
  : 2Vالسيارة   

    Bإلى Dمن   Cإلى Bمن 
  )kmالمسافة (  30  60
  )mnالزمن (  20  40

 
  ما هي المسافة التي تقطعها كل سيارة و ما المدة المستغرقة لذلك؟ )1
 أي السيارتين تصل أوال؟ )2
 .   km/hد سرعة كل سيارة بـ : حدّ  )3
 ؟ كم كانت المسافة التي تفصل السيارتين قبل االنطالق )4

  
II نسمي (x  الزمن المستغرق وy . المسافة المقطوعة  

  .بالنسبة لكل سيارة x بداللة  yعبر عن  
  . A حسب بالنسبة إلى المدينة: المسافة تُ مالحظة 

  
   III)1 المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ) في(O, I , J ) ، ّالتين السابقتينمثل بيانيا الد.  

  .10km )لتمثيل على محور التراتيب 1cm و 10mn على محور الفواصل لتمثيل 1cmأخذ ن (         
  بيانيا ثم حسابيا .  2Vبالسيارة  1Vي النقطة التي تلتحق فيها السيارة ت)أوجد إحداثي2
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  نقط)  08( : المـسألــة  :  الجزء الثـّاني

  .يقترح نادي لكرة القدم يلعب فريقه بالبطولة الوطنية صيغتين للدخول إلى الملعب 

  لكل مقابلة يحضرها .  DA 50الصيغة األولى : يدفع المتفرج  -

  عند كل مقابلة يحضرها.  DA 30ثم    DA 250الصيغة الثانية : يدفع المتفرج اشتراكا سنويا  -

  مقابلة خالل السنة  30الفريق يلعب   

  مقابالت ؟ 8ما هي الصيغة الرابحة لمتفرج يحضر  -أ )1

  مقابالت ؟ 14ما هي الصيغة الرابحة لمتفرج يحضر  -ب   

  هو عدد المقابالت التي يحضرها متفرج خالل سنة . x) ليكن 2

   .حسب الصيغة األولى مقابلة x المبلغ المدفوع لـ 1Pليكن  -أ

   . xبداللة  1Pأكتب   -   

  مقابلة حسب الصيغة الثانية  x المبلغ المدفوع لـ 2Pب) ليكن    

  . xبداللة  2Pأكتب   -  

   ( O , OI , OJ)المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس في  )3

  .مقابلة  2على محور الفواصل يمثل   1cmحيث : 

         1cm  100.على محور التراتيب يمثل DA  

        x50 =  y   :)1(D  ،+ 250 x30 =  y:   )2(Dأرسم المستقيمين   

  ) مستعينا بالتمثيل البياني أجب عن السؤال األول .4

   30x + 250 < 50x ) حل المتراجحة :  5

  تفسيرا للنتيجة المتحصل عليها . أعطِ -
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A 

D C 

B 

F  
E 
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  نقط) 08( : المـسألــة :الجزء الثـّاني  

شبه منحرف قائم بحيث أّن :  ABFEالشكل الموالي يمثل مسبحا لألطفال على شكل موشور قائم ، قاعدته 

12AB m  ،5AD m  ،1, 60AE m  ،0,80BF m.  

  

  

  

  

  

  .372mبيّن أّن حجم هذا المسبح هو )1

في  37,5mفي نهاية كّل شهر تقوم البلدية بإفراغ المسبح قصد تنظيفه ، فتستعمل في ذلك مضخة قدرتها )2

  الساعة الواحدة.

  ساعات. 6حسب بالمتر المكعب كمية الماء المتبقية في المسبح عند تشغيل المضخة أ

ساعة، يُعطى بالدالة  xنفرض أّن عدد األمتار المكعبة من الماء المتبقي في المسبح عندما تُشغّل المضخة )3

: ب ةالمعرف fالتآلفية   72 7,5f x x  . 

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس ; ,o i j
� �

: 

  .f الدالةمثل بيانيا  - أ

)cm1 ساعة واحدة على محور الفواصل يمثل   ،cm1 37,5على محور التراتيب يمثلm .(  

  استعمل التمثيل البياني لتحديد : -ب

  312عدد الساعات الالزمة لكي يبقى في المسبحm .من الماء 

 ،تحقق من النتيجة حسابيا مع إعطاء المدة بالساعات والدقائق.  عدد الساعات الالزمة إلفراغ المسبح بأكمله 
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 نقط)  08( : المـسألــة  :الجزء الثـّاني  

  [SA]هـرم قاعدته  مربع ارتفاعه  SABCDفي الشكل المقابل     
    SA = 12cm .و        AB= 9cm   بحيث:

  .Aقائم في   SABالمثلث   
  القسم األّول:  

   EFGH هـو مقطع للهرمSABCD  بحيث:القاعدة يوازي.SE=3cm 
 SB .و EF أحسب كالّ من الطولين  )1
 .SABCDأ) أحسب حجم الهرم  )2

  .SEFGHإلى الهرم   SABCD أحسب معامل تصغير الهرم) ب
  مدّورا إلى الوحدة. SEFGHاستنتج حجم الهرم  ) ج        

    
  القسم الثاني: 

  .12و  0محصور بين  xو    SM = x cmبحيث[SA] نقطة من  Mلتكن    
MNPQ     مقطـع  للهرمSABCD بالمستوي الموازي للقاعدة و المار من النقطةM.  

  .: MN = 0,75 xبيّن أن  )1
 . xبداللة   MNPQمساحة المربع ل A(x) برمز ن )2

  .2x) = 0,5625 x(Aبيّن أّن :      
 اُنقل و أكمل الجدول التالي : )3

 

12  10  8  6  4  2  0  x  طول :SM    بـcm 

              A(x)   مساحة المربع :MNPQ  
 

المعطاة في الجدول  A(x)و تراتيبها  xالنقط  التي فواصلها  ، علّممعـلم متعامد و متجانس في )4
 أعاله.

 10يمثّل  1cmيمثّل الوحدة و على محور التراتيب  1cmنأخذ على محور الفواصل       (
  )وحدات

 بالتمثيل البياني . يناستع؟ علّل م SMمتنـاسبة مـع الطول  MNPQهـل مساحة المربع 
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 اجلمهو

 ن(( 08:ثانيالجزء ال

 :الوضعية االدماجية

 يمثل الجدول التالي أوزان بعض تالميذ السنة الثانية متوسط متناسبة مع أطوالهم: الجزء األول: 

Y        150   140 (الطول(cm 

46.5    X     42 الوزن Kg)) 

 اوجد معامل التناسبية.ثم .Yو Xاحسب  

 الجزء الثاني:

ازداد وزنه بشكل سريع فقرر  األكلعلي تلميذ في السنة الثانية متوسط بسبب عاداته الغير صحية في 
 : اآلتيتينالصيغتين  لكنه متردد بين ناديين يقترحان ,قدماالشتراك في نادي لكرة ال

 للحصة الواحــــدة. A  :200 DAالصيغة *  

 للحصة الواحــــدة. DA 160لإلشتراك السنوي باإلضافة الى  B   :800 DAالصيغة *  

 .: هو عدد الحصص 𝑥ليكن  -   

   . B الصيغة عنثم   A عن الصيغة 𝑥 بداللة عبر .1

160𝑥اختبر صحة المساواة    .2 + 800 = 200𝑥       من اجل𝑥 = 10   ;  𝑥 = 20 ∶   

 عدد الحصص الذي تكون من أجله الصيغتان متساويتا المبلغ  ؟ . استنتج .3

 .اوجد عدد حصص علي. DA3200 ,فدفع  Bاذا علمت أن علي اختار الصيغة  .4

 

 

 

 

 ابلتوفيق ان شاء هللا             

 2من2صفحة 
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