
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :توجيهات عامة للمرتشح
 

  املوضوع من ثالث صفحاتيتكون. 
 يتضمن املوضوع أربع متارين مستقلة فيما بينها. 
 ميكن للمرتشح اختيار ترتيب التمارين الذي يناسبه. 

 ميكن استعمال نتيجة سؤال ،يف حال عدم التمكن من اإلجابة عنه،ملعاجلة األسئلة املوالية. 

 كل رمز من الرموز املستعملة يف املوضوع بالتمرين الذي استعمل فيه يرتبط. 

 ينبغي ختصيص صفحة كاملة لكل رسم من الرسوم املطلوبة يف التمرين الثاني والتمرين الثالث. 
  يؤخذ بعني االعتبار تنظيم الورقة والدقة يف األجوبة. 
 ال يسمح باستعمال اللون األمحر بورقة التحرير. 
 عمال اآللة احلاسبةيسمح باست. 

 

 

 اململكة املغربية
 وزارة الرتبية الوطنية

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين
 جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء

 

 

 

 االمتحان اجلهوي املوحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي

 مادة الرياضيات
 3102دورة يونيو 
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 املوضوع  سلم التنقيط

 

 نقطتان:  التمرين األول 
 :نعتبر املتسلسلة إلاحصائية  املعبر عنها باملبيان التالي

 

 

 

 .أنش ئ جدول الحصيصات والحصيصات املتراكمة -1 17.0

 .املتسلسلة حدد منوال - 2                     1730

 . املتسلسلة احسب املعدل الحسابي  لهذه   -3                     170

  . املتسلسلة حدد القيمة الوسطية لهذه  -4                    170

 

 نقط 8:  نيالتمرين الثا

 املستوى منسوب إلى املعلم املتعامد املمنظم JIO ;; . 

الدالة الخطية التي يمر تمثيلها املبياني gلتكن -   1            Gمن النقطة 2;1A. 

أرسم، في املعلم  -أ                     170 JIO ، املستقيم ;; G . 

 . gبالدالة  1حدد مبيانيا صورة العدد -ب                               170

 .4، هيgالعدد الذي صورته ، بالدالة  حدد مبيانيا -ج                              170

بين أن  -د                              170  xxg 2 . 

 االمتحان اجلهوي املوحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 
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: الدالة التآلفية  بحيث fلتكن -2                                        2
2

3
 xxf . 

أحسب -أ                                              170 0f . 

 .8، هي fالعدد الذي صورته ، بالدالةحدد  -ب 17.0

ارسم  -ج                                             170 F التمثيل املبياني للدالة ،f في املعلم ، JIO ;;. 

:     حل مبيانيا النظمة   - 3                                        17.0








0423

02

yx

yx
  . 

17.0+0 

 :حل املعادالت  -أ –   4                                         )(xgxf  و  0)(8)(
2

 xfxf . 

نذكر أن)                                                    2
2

3
 xxf  و أن  xxg 2.) 

حل املتراجحة  -ب                    17.0  )(xgxf   ومثل مجموعة حلولها على محور ألافاصيل. 

0 

 :يقترح سائق سيارة أجرة على زبنائه صيغتين ألداء ثمن رحلة  - 5                                         

 .درهمان عن كل دقيقة من الرحلة:  التسعيرة ألاولى     

                                .رهم ونصف عن كل دقيقة من الرحلةرهمين عن كل رحلة إضافة إلى د أداء د :التسعيرة الثانية    

 . عدد الدقائق التي تستغرقها رحلة معلومة xليكن     

 .، الصيغة ألاقل كلفة للزبون xحسب قيم  حدد ،     

 
 نقط . :ثالثالتمرين ال

 املستوى منسوب إلى املعلم املتعامد املمنظم                            JIO ;;  .                                     

أنش ئ  النقط   -أ   - 1                 1730+170×3 1;3A و 3;1Bواملستقيم  ذو املعادلةxy . 

 .ABثم احسب املسافة  ABحدد زوج إحدايثي املتجهة  -ب                      170+170

حدد ميل املستقيم –ج                      170+1730 AB واستنتج أن املستقيمين   و ABمتوازيان. 

حدد معادلة للمستقيم  -أ -2 170  املار من النقطةA والعمودي على املستقيم . 

على املستقيم Aاملسقط العمودي للنقطة  Dلتكن     - ب  .     

حل النظمة                  170+170
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yx

yx
و استنتج أن   1;1 هو زوج إحداثيتي النقطةD. 

 .ADأحسب املسافة  -ج                    170

منتصف القطعة Mالنقطة  زوج إحداثيتيحدد  -د                     1730 BD. 
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ABذات املتجهة  tنعتبر إلازاحة   -3               . 

 .tباإلزاحة   Mصورة النقطة    Nأنش ئ النقطة  -أ                       170

ليكن  -ب                     ' صورة املستقيم AD باإلزاحةtوC نقطة تقاطع 'و  . 

 .  tباإلزاحةDهي صورة النقطة  C بين أن                            17.0

 

17.0 
 .BCNما هي طبيعة املثلث  -ج                   

 

 نقط 2 :رابعالتمرين ال

 بحيث ABCDEFGHنعتبر في الفضاء  متوازي مستطيالت قائم 

6AE 3وAB 4وAD  . 

Cو   Bو Aالنقط    وD ، منتصفات  ،على التواليهي HA  و HB  و HC و HD   . 

 

 
 .24Vهو HABCDو بين أن حجم الهرم  ABCDEFGHاحسب حجم متوازي املستطيالت-1 1730+170

 .DB''و HBثم احسب 5BD: بين أن -  2            1730+170+170

 

 
DCBAHنقبل أن الهرم -3  تصغير للهرمHABCD. 

Vحدد نسبة التصغير و احسب  –أ                                 1730+170  حجم الهرمDCBAH . 

DCBAاحسب مساحة املستطيل  -ب                       1730 . 

 


