فرض تأليفي عدد3

األستاذ  :أنور بن عربيّة
أسد بن الفرات حمام ال ّشط

9أساسي  3و  4و 5

التّاريخ 2102/10/10 :

الحصّة  :ساعتان

االختبار :ال ّرياضيـات

الــتّــمــريــن األ ّول  4 ( :نقاط )
بالنّسبة إلى ك ّل سؤال من األسئلة التّالية ،هناك إجابة صحيحة وحيدة من بين االقتراحات الثّالثة " أ " و " ب "
و " ج " المق ّدمة.
ح ّدد اإلجابة الصّحيحة لك ّل سؤال واكتب على ورقة تحريرك في ك ّل مرّة رقم السّؤال متبوعا بحرف اإلجابة
الموافقة له( .التّعليل غير مطلوب)
 )0حل المتراجحة
أ

هو :

:
ب

] = ]-∞,

[ ∞=[ ,+

ج

]

=]-∞,

 )2المربع هو:
أ

ب كلّ معين له قطران متعامدان

كلّ مستطيل له قطران متقايسان

 )3تفكيك :

هو :
²

أ

ج مستطيل ومعين في نفس الوقت

ج

ب

 )4الحظ الرسم حيث عدد أكبر من  . 4محيط المستطيل أصغر قطعا من
ّّّّّّّّمحيط المثلث المتقايس األضالع إذا كان :
ب

أ

ج

الــتـّمـريـن الـثّاني  2 ( :نقاط )
تقوم وصال برمي قطعة نقدية بصفة عشوائية عل أحد المستطيالت الصغيرة لهذه الشبكة.
(نفترض أنّ القطعة النقدية تقع دائما داخل أحد المستطيالت)

201

006

021

ّّّّّ )0ما هو احتمال أن تقع قطعة النقود على :

5220 2010

000

أ) العددّ. 000

2008 2012 2009

ب) عدد يقبل القسمة على .01
 )2وضعت وصال قطعة نقدية على المستطيل  021وقطعةّنقديةّثانيةّعلى المستطيل 5220
إذا رمت قطعة نقديّة ثالثة على ال ّشبكة ما هو احتمال:
أ) أن تكون الثالثة قطع نقديّة على استقامة واحدة.
ب) أن ال تكون القطع النّقديّة على استقامة واحدة.
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الــتّــمــريــن الثالث  4 ( :نقاط )
يمثل الجدول اإلحصائي التالي توزيع عدد ال ّزائرين لموقع المدرسة من ال ّساعة  02ظهرا الى ال ّساعة ( 24منتصف
اللّيل)
التوقيت
عـدد زوّارالموقع
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 ( 0أنقل الجدول ال ّتالي على كرّاسك ث ّّم أتممه
نوع الميزة
التكرارالجملي
المدى
الفئة المنوال
ل فئة و ال ّتكرار ال ّتراكمي الصّاعد و ال ّتواتر ال ّتراكمي الصّاعد .
 ( 2أنقل الجدول و أتممه بحساب مركز ك ّّ
التوقيت
عـدد زوّارالموقع
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مركز الفئة
التكرارالتراكمي
الصاعد
التواتر
التواترالتراكمي
الصاعد

 ( 3أحسب مع ّدل هذه السّلسلةّاإلحصائيّة
 ( 4أ – ارسم مضلّع ال ّتواترات ال ّتراكميّة الصّاعدة .
ب – استنتج مـوسّط هذه السّلسلة اإلحصائيّة.
الــتّـمـريـن الـ ّرابع 5 ( :نقاط )
ّ وحدة القيس هي الصنتمتر .
و  Oمركز
نعتبر  ABCمثلث متقايس األضالع قيس طول ضلعه cm
و النقطة  Eمتقابلة قطريا مع A
الدائرة المحيطة بالمثلث A’ .منتصف
ّّّّّّّّّّّالحظ الشكل (.)0
)0أ) أحسب ’. CC
ب) استنتج أن  OC’=1cm :ثمّ استنتج البعد . EB
ج)بين أنّ :
د) بين أن  OC’BE :شبه منحرف ثمّ احسب مساحته .
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 )2نفترض اآلن أنّ المثلث  ABCوالدائرة المحيطة به محتويان
في مستوي ( )Pوأنّ المستقيم متعامدا على المستوي ( )Pفي ّ
النقطة . B
 Mنقطة من بحيث BM=a
حيث  aعدد حقيقي موجب قطعا .
الحظ الشكل () 2
أ) بين أنّ:
ب) استنتج أنّ :
د) استنتج أنّ :
 )3ليكنّّّVحجمّالهرمّالرّباعي . MOC’BE
ّّّV
أ)ّبينّأنّaّّّ ّ:
ب)ّأوجد ّّّ aليكونّحجمّالهرمّ ّ Vيساويّحجمّمكعبّقيسّ
ّ.
طولّضلعه ّّ
الــتّـمـريـن الـخامس  5 ( :نقاط ) :
مدينة على شكل مربع , ABCDتوجد بوابةّفيّ منتصف كل جهة  .إذا خرجنا من البوابة الشمالية ومشينا  21خطوة نجد
شجرةّّ( في النقطة  . ) Fإذا خرجنا من البوابة الجنوبية ومشينا  04خطوة إلى الجنوب ثم  0001خطوة إلى الغرب
نبدأ في رؤية الشجرة من جديد (تحديدا عند النقطة  . ) Gأنظر الرسم .
هذاّالتمرينّمقتطفّمنّمجلدّصينيّ(المحاورّالتسعةّّلفنّالحسابّ )ّJiuzhang suanshu /يعودّالىّّ022سنةّقبلّالميالدّ

هدف هذا التمرين هو البحث عن قيس طول ضلع المدينةّالمربّعة.
 )Iنعتبر العبارة
ّّّّّّّّّحيث عدد حقيقي.
 )1أحسب  Aفي حالة
 )2بين أن :
 )3استنتج أنّ :
 )4حلّ في  IRالمعادلةّ:
 )IIوحدة قيس الطول هي الخطوة.
ليكن  xقيس طول ضلع المدينةّالمربعةّ.
بين أنّ :
 )0إذا علمت انّ :

 )2بينّأنّ :
 )3استنتج أنّ :
 )4أوجدّإذنّّ ّxطول ضلع المدينةّالمربعةّ.
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