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لساقیة الحمراءا-العیـون نللتربیة والتكویاألكادیمیة الجھویة   

 

  

 

  

  

  االمتحان الجھوي لنیل شھادة السلك اإلعدادي

  2021دورة یونیو 

  مدرسونتمالمترشحون ال -

  )خیار فرنسیةالمسار العام، والدولي ( -

  المادة: الریاضیــات

  المدة الزمنیة: ساعتان

  3المعامل: 

  

  عناصراإلجابة
  :متعلقة بالتمرین الثاني مالحظات

   مع أحد محوري المعلم'' (∆)حدد المترشح نقطة تقاطع متى  )2''  تحتسب نقطة السؤال  - 
) وإن لم یأخذ المترشح بعین االعتبار التعدیل المتعلق بتسمیة النقط  متى كانت الطرق 7) و6قط السؤالین '' تحتسب ن -

 المتبعة صحیحة ریاضیا''
  

  : )طةنق 11( التمرین األول  رقم السؤال

 :ھوحل المعادلة األولى  ن 3,0 )1
��

�
  ).للنتیجة ن0,5للطریقة و  ن0,5تخصص (   

  ).للنتیجة ن0,5للطریقة و  ن0,5تخصص (   4 :ھوحل المعادلة الثانیة 
   ).للنتیجة ن0,5للطریقة و  ن0,5تخصص ( المعادلة الثالثة ال تقبل أي حل 

 .للتحقق من المتساویة ن0,75  -أ ن 1,5 )2

و  2−المعادلة تقبل حلین ھما   -ب
�

�
  ).ن للطریقة المتبعة0,25و  لكل حل على حدة ن0,25تخصص (  

حلول المتراجحة األولى ھي األعداد األكبر من أو تساوي  ن 2,5 )3
��

�
  .)للنتیجة ن0,5للطریقة و  ن1,0تخصص ( 

حلول المتراجحة األولى ھي األعداد األكبر قطعا من 
��

�
   .)للنتیجة ن0,5للطریقة و  ن0,5تخصص ( 

  16وعدد اإلناث ھو  24عدد الذكور ھو  ن 2,0 )4
  من الذكور واإلناث على حدة.كل  عددلتحدید   ن0,5و  ترییض المسألةل ن0,5تخصص 

;5)الزوج: ھو حل النظمة (أ)  - ن 2,0 )5 2)  
 ).على حدة �و  �لتحدید قیمة كل من ن0,5و المعتمدة للطریقة  ن1,0تخصص (
  (49,15)الزوج: ھو حل النظمة (ب)  -
 ).على حدة �و  �لتحدید قیمة كل من ن0,5و المعتمدة للطریقة  ن1,0تخصص (
  

   :نقاط) 9ثاني (التمرین ال  رقم السؤال

  ن للمعادلة المختصرة.0,75و   (∆) لموجھ للمستقیممعامل اصیغة الل ن0,75تخصص  ن 1,25 )1
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�مع محور األراتیب ھي  (∆)نقطة تقاطع المستقیم  ن 0,25 )2 �0;
��

�
 )العام بالمسار(خاص  �

;2)�ھي  فاصیلمع محور األ (∆)نقطة تقاطع المستقیم    خیار فرنسیة) سار الدولي(خاص بالم  (0

�تحدید أرتوب النقطة ذات األفصول:ل ن0,5  -أ ن 2,0 )3 = �   )� = 4 ( 
 ن للتعلیل.0,25و  للنتیجةن 0,25 تخصص  -ب
  (�)و  (∆)للبرھان على تعامد المستقیمین  ن1,0  -ج

  إبراز النقط المطلوبة. مع (�)و  (∆) مستقیمینإلنشاء التمثیل المبیاني لكل من ال ن0,75 ن 0,75 )4
  للنتیجة. ن0,25صیغة و لل ن0,5تخصص  عند حساب كل مسافة على حدة، ن 1,75 )5

�� = �� = 2√10   
  )�(مثلث متساوي الساقین وقائم الزاویة في  ���الستنتاج طبیعة المثلث  ن0,25تخصص و

  للبرھان وتقسم النقطة بالتساوي.  ن1,0تخصص  ن 1,0 )6
  باإلزاحة. ′� النقطة للتحقق من صورة ن1.0  -أ ن 2,0 )7

    للتعلیل. ن0,5باإلزاحة و  (′�′�)لتحدید صورة المستقیم  ن0,5  -ب

  




