
:وضعیة أنطالقیة

:01الجزء 

نادي یملك مركب خاص بالسباحة عرض على زبائنھ خالل موسم االصطیاف 

للواحد350daلطفل الواحد والكبار 150daتسعیر تین  األطفال بـ ، 2017

20250daفردا و كان دخل النادي 75أذا كان عدد األطفال و الرجال 

بحما ھو عدد األطفال و الرجال داخل المس-

:الجزء الثاني

عرض النادي على زبائنھ صیغتین لدفع2018في الموسم االصطیاف 

200daمبلغ الدخول كل یوم ھو )أ(الصیغة  

600daخاص بالمنخرطین في النادي ، المبلغ السنوي النخراط ھو ):ب(الصیغة 

200daعن المبلغ الدخول كل یوم ھو %30حیث یستقید كل منخرط بتخفیض قدره 

سلیم عضو في النادي ،إذا علمنا أنھ دفع حقوق االنخراط خالل الموسم)1

عند دخولھ كل یوم إلى المركب 140daفسر لماذا یدفع -

:أنقل ثم أتمم الجدول التالي)2

20188عدد األیام الدخول إلى النادي الموسم 

da(2200)  (أ(المبلغ حسب الصیغة 

da(1300)    (ب(المبلغ حسب الصیغة 

2018لعدد األیام التي تم الدخول فیھا إلى المركب خالل الموسم xنرمز بـ 

)أ(المبلغ المدفوع بالدینار خالل الموسم حسب الصیغة f(x)عن xعبر بداللة -أ

) ب(المبلغ المدفوع بالدینار خالل الموسم حسب الصیغة g(x)عن xعبر بداللة -ب
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لد على اختیار أفضل صیغة ؟، ساعد خا2420daخالد یملك مبلغ )3

:الجزء الثالث

على ورقة ملیمتریة و في معلم متعامد  یأخذ 

 1على محور الفواصلcmیمثل سباحة یوم واحد

 1على محور التراتیبcm 100یمثل da

g(x)و f(x)ارسم التمثیل البیاني للدالتین -

:باستعمال التمثیل البیاني اجب

.یوم خالل الموسم 12سبح كریم أراد أن یدخل إلى الم-

ما ھو االختیار األفضل ؟ و ما ھو المبلغ؟

 1840لدى أحمدdaما ھو االختیار األفضل ؟ ما ھو عدد األیام ،

ما ھو عدد األیام حتى یكون مبلغ بالصیغتین نفسھ ؟ و ما ھو ھذا المبلغ؟

:حل الجملة )4

بماذا تفسر حل الجملة بالنسبة للوضعیة-
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