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  نقطة( 12) :الجزء األول
 ط(انق 03) :األول تمرينال
 .117ٔ  208 نهعذدٍٚ: احغة انقاعى انًشرشك االكثش  (1

aعهٗ انشكم  Eاكرة انعذد  (2 b c   :حٛث  E 2 117 208 16. 

كراتح عهًٛح حٛث:  Fاكرة انعذد  (3
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  ط(انق 03) :ثانيال تمرينلا
حٛث:  Aنركٍ انعثاسج    x x   

2 2
A 3 1 2 

 .Aانعثاسج اَشش ثى تغظ  (1
 األٔنٗ. إنٗ جذاء عايهٍٛ يٍ انذسجح  Aحهم انعثاسج (2

)نًعادنح: حم ا (3 x )( x )  2 3 4 1 0. 

 ط(انق 03) :ثالثال تمرينال
 الحظ انشكم انًقاتم حٛث:

 AB  قٕط يٍ دائشج قطشْا AB ٔC َقطح يُٓا 

A (BM)   ٔA (CH) 

AB=6 cm     ؛   AM=
3

4
AB          

    AC=4 cm ؛         CH=7 cm 
 .( يرٕاصٚاBCٌٔ ) ( HMتٍٛ أٌ انًغرقًٛاٌ ) (1
 .BCطٕل انقًٛح انًضثٕطح نهاحغة  (2

 .بالتدوير إلى الوحدة ̂    احغة قٛظ انضأٚح (3

 ط(انق 03) :رابعال تمرينال

ًعهى يرعايذ ٔ يرجاَظ ت انًضٔدانًغرٕ٘ فٙ  , ,O OI OJ ( 1ْٙ ٔحذج انطٕلcm:عهى انُقظ انرانٛح ) 

A(4;2)    ،B( 3;1)  ،  C(0; 2). 

ACإرا عهًد أٌ  (1 4 2
 

ٔBC  . ABCتٍٛ طثٛعح انًثهث، 18

 .BCتاإلَغحاب انز٘ شعاعّ Aصٕسج  Dأَشئ انُقطح  (2
 .Dانُقطح احغة احذاثٛرٙ  (3

 

 :(نقاط 8) المسألة :الجزء الثاني
يقذو يٍ  2016انجذٔل انرانٙ إحصائٛح العرٓالك انفشد انٕٛيٙ نهًاء فٙ احذٖ انثهذٚاخ خالل عُح  ًٚثم  :انجشء األًل 

 طشف يكرة انًٕاسد انًائٛح:

Q 120 180 Q 60 120 Q 0  Q  (L)كًٛح انًاء تانهرش 60

 عذد انغكـــاٌ 700 1950 5850
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 .نهًاء فشد انٕٛيٙ نااعرٓالك جذ يعذل  (1

تعذ ذغهى يغؤٔنٙ انثهذٚح نإلحصائٛح قشسٔا ذُظٛى حًهح ذٕعٕٚح نرششٛذ االعرٓالك، فكاٌ اثشْا ٔاضحا فٙ انغُح انًٕانٛح 

 .%21حٛث اَخفض االعرٓالك تـ 

 .  2017عُح  خالل نهًاءفشد انٕٛيٙ نااعرٓالك يعذل جذ  (2

  :ثانًانجشء ان

 ٌٕ ـكـٚر ائٙـخضاٌ يقـشس انًغؤٔنــٌٕ تُـاء  نٕجٕد عجـض فٙ انرضٔد تانًـاء

AS=3حٛث  AS ّاسذفاعْشو يُرظى  ٔيٍ يجغًٍٛ يرٕاص٘ يغرطٛالخ  x 

) xٔحذج انطٕل ْٙ انًرشذد حقٛقٙ يٕجةع ،m ( :كًا ٚثُّٛ انشكم انًقاتم 

 

- f  دانح ذشفق انعذدx .تحجى يرٕاص٘ انًغرطٛالخ 

- g  دانح ذشفق انعذدx .تحجى انٓشو 

 ًٓا.ٛٔ أركش َٕع xتذالنحf ٔ  g جذ عثاسذٙ انذانرٍٛ (1

 .= ثهث جداء يساحت قاعدتو ً ارتفاعوينتظى حجى ىزو   :زـتذكي   
 أبعاده.داء ـ= ج يتٌاسي يستطيـالثحجى              

 :ذًًّأَقم انجذٔل انرانٙ ثى أ (2

 … x 2قيى 
fحجى يتٌاسي انًستطيالث  (x) … … 

 g(x) … 400حجى انيزو 

 

 

 

 
 

    أسعــى انًغرقًٍٛٛ انرانــٍٛٛ : ّ ٔ فٙ يعهى يرعايذ ٔ يرجاَظيهًٛرشٚعهٗ ٔسقح  (3

(D1  :ّيعــادنر )y= 100x               ٔ             (D2  :ّيعــادنر )y=50x+300  

 (.m3 100 نكم 1cm  ، ًعهى يحٌر انتزاتيب نأخذ  1mنكم  1cm) عهى يحٌر انفٌاصم نأخذ      

 .قاسٌ تٍٛ حجى يرٕاص٘ انًغرطٛالخ ٔ حجى انٓشو يع انششح تاالعرًاد عهٗ انرًثٛم انثٛاَٙ، (4

  :ثانثانجشء ان

 .AS=6m )انٓشو( ٔ َأخز نهخضاٌ َٓرى فٙ ْزا انجضء تذساعح انجضء انعهٕ٘

 Eتعذ دخٕل انخضاٌ حٛض انخذيـح ٚرى يهؤِ تانًاء حرٗ ٚصم يغرـٕٖ انُقطح 
  .kٛكـٌٕ انجـضء انفـاسغ يٍ انٓشو ْٕ ذصغٛـش نّ تًعايـم ف ،ES=4mحٛث: 

kتٍٛ أٌ  (1 
1

3
. 

  .جد حجم الجزء الفارغ من الخزان (2
   

 انٌحدةاننتائج غيز انًضبٌطت إنى : تُدًر يالحظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عبد العزيز كزيز –عبد الوهـاب بوقندورة –عبد الرحيم كزيز  : من إعداد األساتذة                             بالتوفيق للجميع   
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