
ومي ــــوضعية تق            :                                                                                                 
 مع اقرتاب شهر رمضان املبارك قررت مجعية كافل اليتيم تنظيم سباق خريي للعدو يشارك  فيو شباب احلي و دلك بشراء بطاقة اشرتاك مثنها :    

فيما يوزع الباقي        يتحصل صاحب املركز األول على مبلغ قدره  ,كل حسب مقدوره                 1        1  او         
مرورا ب   ممثل باللون األمحر حيث ينطلق املتسابقون من النقطة     0مضمار السباق طولو  : الشكل املقابل يوضح مكان إجراء السباق ,على العائالت الفقرية يف احلي

 .   فيما خصصت املساحة امللونة باألزرق جللوس املتفرجني أما جلنة التحكيم فوضعت هلا منصة  طوهلا    وصوال إىل نقطة االنطالق      و   النقطة 
 
 .)الدائرة(احسب املساحة الكلية املخصصة إلجراء السباق  .1
 .احسب مساحة اجلزء املخصص جللوس املتفرجني  .2
  قام احد املشرفني بتصوير جمريات السباق. 
 يكون بنفس البعد عن املتسابقني طيلةاقرتح مكان وقوفو حىت  .3

 . أطوار السباق        
 
 انطالقا من التمثيل البياين أكمل اجلدول التايل ,التمثيل البياين يوضح قيمة االشرتاك و عدد املشرتكني يف كل حالة : 

 
 

 

 

    
 ما ىو عدد املشرتكون يف ىدا السباق . .4
 اوجد املبلغ اإلمجايل  الذي مت مجعو من اشرتاكات املتسابقني مث استنتج املبلغ الذي سيتم توزيعو على العائالت الفقرية يف احلي . .5
 

وضعية تقــــومي             :                                                                                             
 مع اقرتاب شهر رمضان املبارك قررت مجعية كافل اليتيم تنظيم سباق خريي للعدو يشارك  فيو شباب احلي و دلك بشراء بطاقة اشرتاك مثنها :    

فيما يوزع الباقي        يتحصل صاحب املركز األول على مبلغ قدره  ,كل حسب مقدوره                 1        1  او         
مرورا ب   ممثل باللون األمحر حيث ينطلق املتسابقون من النقطة     0مضمار السباق طولو  : الشكل املقابل يوضح مكان إجراء السباق ,على العائالت الفقرية يف احلي

 .   فيما خصصت املساحة امللونة باألزرق جللوس املتفرجني أما جلنة التحكيم فوضعت هلا منصة  طوهلا    وصوال إىل نقطة االنطالق      و   النقطة 
 
 .احسب املساحة الكلية املخصصة إلجراء السباق )الدائرة( .1
 .احسب مساحة اجلزء املخصص جللوس املتفرجني  .2
  قام احد املشرفني بتصوير جمريات السباق. 
 اقرتح مكان وقوفو حىت يكون بنفس البعد عن املتسابقني طيلة .3

 . أطوار السباق     
 

 : انطالقا من التمثيل البياين أكمل اجلدول التايل ,التمثيل البياين يوضح قيمة االشرتاك و عدد املشرتكني يف كل حالة
 
 
 
 
 
 

 ما ىو عدد املشرتكون يف ىدا السباق. .4
 من اشرتاكات املتسابقني مث استنتج املبلغ الذي سيتم توزيعو على العائالت الفقرية يف احلي . اوجد املبلغ اإلمجايل  الذي مت مجعو .5
 

 اجملموع            1     1      مثن االشرتاك

      التكرار 

      النسيب  التكرار

      النسبة املئوية للتكرار

 اجملموع            1     1      مثن االشرتاك

      التكرار 

      التكرار النسيب 

      النسبة املئوية للتكرار

 

 

 

 

 

 

  




