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43ص 2، 1حل 

°3-، أخفض درجة ھي °5أعلى درجة ھي ) 1(

°5 ; °0 ; °3-الترتیب المطلوب ھو 

)2(O ( 0 ) ;  B (-2 )    ;  A (+3 )

 OB =2  ; OA = 3

44ص ) 1(نشاط 

)1 (B( -1.5 )   ; A ( +3 )

D ( -3.6 ) ; C ( +2.7 )تعلیم النقطتین ) 2(

ویمكن العكس Oعلى یسارF, Oعلى یمین المبدأ Eفي ھذا المستقیم : مالحظة ) 3(

OE = OFنقط من نفس المستقیم وFو Eو O) آ

]EF[منتصف Oإذن 

F(2.3) ; E(-2.3) ; F( -2.3) ; E (2.3)) ب

Oعلى یسار Gسالبة إذن Gفاصلة ) 4(

1.66»
3
1.7-و1.6-محصورة بین  Gإذن فاصلة 5

> 1.6-أي 
3
5- <-1.7
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45ص 2نشاط 

الجزائر ، سطیف ، الشلف ) آ) 1(

البیض ، الجلفة ، برج باجي مختار

°0درجة الحرارة في قسنطینة ھي ) ب

یرسم المحرار وتوضع في الرسم أسماء المدن حسب درجات حرارتھا ) جـ

؛ في البیض 2->2+في برج باجي مختار ) 2(

+7<-4

–إشارة أصغر عدد في الحالتین ھي اإلشارة 

كل عدد سالب ھو أصغر من أي عدد موجب 

4العدد األبعد عن الصفر ھو ) جـ؛ 4->2-) ب؛ 4->3-) آ) 3(

2ھي 2-ـ المسافة إلى الصفر للعدد 

؛ 3-> 2+؛ 0> 2+؛ 2->0؛ 4->3-) 4(

+7 <+2

43ص 3حل 

B(3 , 0 )    ; O ( 0 , 0 )  ; A ( -2 , +2 )
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46ص 3نشاط 

یرسم المعلم بدقة ) 1

) آ) 2

E(0,-4) ; D(3,-2) ; C(-3,-4) ; B(-2 ,1) . A(2 ,1 )

1+ھي Bوترتیبھ 2+ھي Aفاصلة ) ب

النقط المعطاة بدقة في المعلم السابق تعلیم ) جـ

51ص 9حل تمرین 

یرسم مستقیم ویدرج كما طلب وتعلم علیھ النقط ) 1

A(5) ; B (-3) ; C (-2) ; D(+4)

تعلم علیھ النقط ) 2

A'(-4) ; B'(+3) ; C'(+2) ; D'(-4)

3 (O ھي منتصف كل من القطع األربع

51ص 10حل تمرین 

1 (A(-2 ,3 )

51ص 11حل تمرین AB = 4.5cm حیث Aعلى یمین Bتعلم النقطة ) 2

A(-3 ,5 )یرسم المستقیم المدرج وتعلم علیھ النقطة ) 1

Oالمتناظرتان بالنسبة إلى CوBتعلم علیھ النقطتین ) 2

OB =OC =7حیث 

3 (B(-7) ،C(+7) ،O ھي منتصف]BC[

] OB[ھي منتصف Aو
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52ص 12حل التمرین 

1(6 <10- ،7+ <4+
2(8 + <5- ،4 + <9

52ص 13حل تمرین 

+ 1، 0، - 5مثال األعداد )1
-4العدد ھو)2

52ص 14حل تمرین 

-3.8ھو -4العدد األقرب من 

52ص 15حل تمرین 

2.5< -5.2، -6> 6، 13> 31) آ

- 0.7< -5.7، - 11< - 15، -37.5> 37.6) ب

52ص 16حل تمرین 

- 2.6> -13> -12> 2.5> 21> 23> 24) آ

-4.44>-4.4> -4.04> -4> 4> 4.004>4.044)ب

52ص 18حل تمرین 

- 5> -4.3> - 4؛ - 3>-2.7> - 2) آ 

0> 0.7> 1؛ 7> 7.8> 8) ب

52ص 19حل تمرین 

- 4، -3، -2، -1، 0األعداد النسبیة الصحیحة ھي 

52ص 20حل تمرین 

: ھناك عدد ال نھائي من األعداد التي تحقق المطلوب مثال 

، - 3.2> -3.19-> -3.1، 0> 0.9> - 1)آ 

0 <0.01 - <0.1 - ،

، 5.4> 5.45> 5.5، 4>-3.9> -3) ب

6.83- <6.831 - <6.84-
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52ص 21حل تمرین 

-2.5> - 2.48> -2.47> -2.45> - 2.4) آ

-2.45> -2.3> -2.25> -2.22> - 2.2) ب

53ص 25حل تمرین 

حیثDثم إنشاء النقطة C ,B , Aتعلیم النقط 

D( -3 , -1 )

M ( 2 , 2 )

53ص 26حل تمرین 

D ,C ,B ,Aتعلیم النقط )1
M ( 2 , 2 )تعلم فیھ النقطة )2

55ص 36حل تمرین 

A(2,1) ،B(-2,3)رسم المعلم وتعلم علیھ النقطتین 

M (0 , 2 )

)OM( بالنسبة إلى Aنظیرة Cإنشاء 

Oبالنسبة إلى 'Aنظیرة Dاء إنش

D(-2 , -1 )    ;  C ( -3 , 5 )
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83ص 1حل 

7 ،4.5 ،1.5

83ص 2حل 

10 =x                 ،4.2 =x

83ص 3حل 

8العدد ھو 

83ص 4حل 

ھي نسبة الماء %70)أ
%30أي 100-70نسبة الیابسة )ب

قیس الزاویة ھو ) جـ
100

°54أي القیس ´30180

84ص ) 1(نشاط 

الصینیة) آ) 1

11تأتي اللغة العربیة في المرتبة السادسة وتأتي الّلغة الفرنسیة في المرتبة ) ب

460S<220+125ال ألن ) جـ

)2 (

)آ

تالمیذ 8سنة 13

تلمیذا29سنة 14

تالمیذ 3سنة 15

)ب
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سنة 14ألن أكبر عدد من التالمیذ ھو عدد اللذین سنھم 

والذي یوافق السنة الثانیة متوسط 

)جـ

تمثل عدد التالمیذ األصغر سناً  20%

)د

تمثل عدد التالمیذ األكبر سناً  7.5%

) ھـ

%72.5النسبة ھي 

إعطاء أمثلة سریعة على السبورة عن كل نوع 

35ص ) 2(نشاط 

یبینھا الجدول التالي ) cm(إرتفاعات األعمدة ) 1(

بلوتوننبتونأورانوسزحلالمشتريالمریخاألرضالزھرةعطاردالكوكب
إرتفاع 
العمود 
الممثل 

لھ

000.51897.540.5

0.5cmإرتفاعات األعمدة حیث كل قمر یمثل بـیتم ھذا المخطط برسم ) ب

إرتفاعات األعمدة متناسبة مع عدد األقمار ) جـ

)2 (

) آ
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ABَAOالفصیلة
cmإرتفاع المستطیل بـ18.58
)ب

یتم ھذا التمثیل حسب معطیات الجدول 

) جـ

كل واحدة من النسب المعطاة تساوي 
10
0.1فھي متساویة و معامل التناسبیة ھو 1

)3 (

مبینة في الجدول AB , B , Aأقیاس الزوایا التي تمثل الفصائل ) آ

ABBA
180°45°150°

یتم التمثیل برسم الزوایا التي أقیاسھا معطاة في ھذا الجدول ) ب

كل واحدة من النسب المعطاة تساوي ) جـ
10
1.8فھي متساویة ومعامل التناسبیة ھو 18

36ص 3نشاط 

الجدول ھو 

20ــ1516ــــ1011ـــــ56ــــ0فئات العالمات
513161عدد التالمیذ

تلمیذا 16ھو 15و 11عدد التالمیذ الذین عالمتھم محصورة بین) ب

10إلى 6إلى فئة من 8التلمیذ المتحصل على ) جـ

ھو تلمیذ واحد 15عدد التالمیذ الذین تجاوزت عالمتھم ) د

الجدول أفضل  ) و
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45ص 12حل تمرین 

تنظیم معطیات إحصائیة في فئات 

إتمام الجدول 

67891011121314151617181920العالمة
20244422423301التكرار

إتمام الجدول ) 2

التكرار فئات العالمات 
5 <n£00

10 <n£58
15 <n£1016
20 <n£156

37ص ) 4(نشاط 

)1 (

تلمیذا 25عدد تالمیذ ھذا القسم ) آ

تالمیذ 5ھم 10عدد التالمیذ المتحصلین على العالمة ) ب

4ھو 11تكرار العالمة ) جـ

ھي 11نسبة تكرار العالمة ) د
25
4

×100=16: النسبة المئویة لھذا التكرار ھي 
25
%16أي 4

إتمام الجدول ) 2(

789101112131415العالمة
134531161التكرار
التكرار 
النسبي

25
1

25
3

25
4

25
5

25
3

25
1

25
1

25
6

25
1

النسبة
المئویة 
للتكرار

0.04120.1620120.040.040.940.04
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التكرار النسبي ھو حاصل قسمة التكرار على العدد الكلي ) ب

100النسبة المئویة للتكرار النسبي ھي كسر عشري مقامھ 

43ص ) 1(حل تمرین 

شخصاً  8208عدد المصوتین ھو 

الترتیب ھو كاآلتي آ ، د ، جـ ، ب 

43ص 2حل تمرین 

اللون األزرق یمثل الماء ) 1

2 (

یمثل الطماطم ) 3(یمثل القمح ، ) 2(یمثل الدالع ، ) 1(

43ص 3حل تمرین 

، 10اللون الرمادي یمثل العالمة ) 1

12اللون األخضر یمثل العالمة 

15اللون الوردي یمثل العالمة 

18اللون األزرق یمثل العالمة 

7ر یمثل العالمة اللون األصف

قیس زاویة اللون الرمادي )2
100

°135أي ´5.37360

قیس زاویة اللون األخضر 
100

°90أي ´25360

قیس زاویة اللون الوردي 
100

°72أي ´20360

قیس زاویة اللون األزرق 
100

°18أي ´5360
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قیس زاویة اللون األصفر 
100

°45أي ´5.12360

43ص 4حل تمرین 

الجدول 

أسترالیاأورباأسیاأمریكاإفریقیاالقارات
062142عدد المرات

تمثیل الجدول بمخطط مستطیالت حیث محور الفواصل یمثل القارات و محور التراتیب یمثل عدد المرات 

45ص 13حل تمرین 

ترتیب األیام حسب امتأل الفندق ) 1

الخمیس ، اإلربعاء ، الجمعة ، اإلثنین ، األحد ، السبت ، الثالثاء 

2 (

الثالثاءالسبتاألحد اإلثنین الجمعةاإلربعاءالخمیساألیام
غرف 
فارغة

5080110160170180190

46ص 14حل تمرین 

24mmھو 49إلى 45إرتفاع مستطیل فئة الكتل من 

63mmھو 54إلى 50إرتفاع مستطیل فئة الكتل من 

144mmھو 59إلى 55إرتفاع مستطیل فئة الكتل من 

99mmھو 64إلى 60إرتفاع مستطیل فئة الكتل من 

114mmھو 69إلى 65إرتفاع مستطیل فئة الكتل من 

5mmیمكن أخذ عرض كل مستطیل 
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48ص 25حل تمرین 

إتمام جدول  الفئات 

التكرارkgفئات األوزان بـ 
39.92إلى 37.5من 
42.48إلى 40من 
44.914إلى 42.5من 
47.44إلى 45من 
49.92إلى 47.5من 

44.9إلى 42.5الفئة األكبر تكرار ا ھي فئة األوزان من 

49ص 28حل تمرین 

: النسب المئویة ألقیاس الزوایا ھي 

15% , 20% , 30% , 10% , 25 %

46ص 16حل تمرین 

1(
%40ھي 5النسبة المئویة لتكرار العالمة 

%5ھي 0ـ  النسبة المئویة لتكرار العالمة 

2(

ھو 4عدد التمارین التي كانت العالمة فیھا 
100

2أي ´1020

46ص 17حل تمرین 

0123456789األرقام

3569464468التكرار

5.682.83.365.042.243.362.242.243.364.48%النسبة

لتكرار واحد 1cmلتمثیل التكرار بمخطط أعمدة نأخذ 

نتحصل على أعمدة إرتفاعاتھا ھي 

3 ،5،6 ،9 ،4 ،6 ،4،46 ،8
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46ص 18حل تمرین 

1 (

لنسبة المئویة لتكرار ظھور الوجھ ھي ا
23

15100´

تقریباً  %65.22أي 

النسبة المئویة لتكرار ظھور النقش ھي 
23
1008´

تقریبا %34.78أي 

48ص 23حل تمرین 

دج 500أي 1800-) 350+400+250+300(المبلغ الباقي ھو ) 1

°360دج بقرص أي بزاویة قیسھا 1800تمثیل مبلغ ) 2

دج یمثل بزاویة قیسھا 350المبلغ 
1800

°70أي ´360350

دج تمثل بزاویة قیسھا 400المبلغ 
1800

°80أي بـ ´360400

دج تمثل بزاویة قیسھا 250المبلغ 
1800

°50أي بـ ´360250

دج تمثل بزاویة قیسھا 300البلغ 
1800

°60أي بـ ´360300

دج 500فالمبلغ الباقي ھو 

یمثل بزاویة قیسھا 
1800

°100أي بـ ´360500

48ص 24حل تمرین 

تلمیذا 200عدد التالمیذ الذین أجابوا ھو ) 1

: النسب المئویة للتكرارات ھي ) 2
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األزرقالرماديالوردياألصفريالبنفسجاألخضراللون
النسب 
المئویة 
للتكرار

22.515201012.520

قیس 
الزاویة 

81°54°72°36°45°72°

تمثیل التكرارات بمخطط دائري حسب أقیاس الزوایا الموافقة لكل لون ) 3


