
 

 

  ن(6)التمرين األول:

 حيث  Hو  Mلتكن العبارتين  .1

 

  أنشر ،بّسط العبارتينM  وH . ثم تحقق أنهما متساويتان 

  أحسب العبارةH  من أجل 

 

 حل المعدلة  .2

 

 ن(3التمرين الثاني: )

 بسيارته إلى والية مستغانم لزيارة أقاربه أراد آمين أن يتنقل 

 ماهي المدة الزمنية التي يستغرقها بالدقائق و الثواني علما أن المسافة بين مدينة وهران و مستغانم هي حوالي 

 علما أنه كان يسير بسرعة 

 ن(5)التمرين الثالث :

  أرسمABC  مثلث قائم في النقطةA  فيه 

  أحسبBC 

  لتكن الدائرة(C )مركزها O [ وAB( قطرا لها تقطع ]BC في النقطة  )T 

  ماهي طبيعة المثلثATB  ؟ بّرر 

  عيّنM  صورةB  باإلنسحاب الذي يحولC  إلىA  

  ماهي طبيعة الرباعيACBM أن  ثم إستنتجO [ منتصفCM] 
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 ن(6)المسالة :

 :الجزء األول

 الجدول التالي يمثل أعمار عمال إحدى المؤسسات الوطنية 

 

 فئات األعمار    

 التكرار 50  70 5
 

  150علما أن العدد اإلجمالي للعمال هو                            أوجد تكرار الفئة 

  أحسب المتوّسط المتوازن لهذا الجدول 

  مثّل هذه المعطيات بمخطط مستطيالت 

 

 الجزء الثاني: 

  سنة  40سنة أجرا يقدر ب                    و الذين يقل عمرهم عن  30يتقاضى العمال الذين عمرهم 

 سنة  40و الذين عمرهم أكثر من  

  سنة و له إبن يمتحن في شهادة البكالوريا و قد وعده بشراء جهاز  الحاسوب المحمول ثمنه  46السيّد كريم عمره 

أراد أن يقوم بعّدة مهمات إضافية خالل شهر جوان حيث يقبض على كل مهمة           من  و لهذا 

 راتبه 

  مهمات خالل هذا الشهر . 7هل بإمكانه أن يحقق له هذا علما أنه قام ب 
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