
 يف الرياضيات ** مواضيع منوذجية لشهادة التعليم املتوسط**   

   ي عشرحلادوع اــضاملو  
 )ةنقط 12( : الجزء األّول

 )تان نقط (:  الّتمرين األّول
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 ) نقط 03 (:  الّتمرين الثـّاني
   عبة؟، ما ھو سعر ھذه اللّ  من سعر لعبة 12 %یمثل  60DA) إذا علمت أن 1     

 .cm7وھي على الخریطة  km280) المسافة بین مدینتین ھي 2     

 سمت بھ ھذه الخریطة؟ما ھو المقیاس الذي رُ  

 .672 و  364عددین حسب القاسم المشترك األكبر للأُ  -أ )3

672كتب الكسراُ  -ب      
364

 لالختزال. على شكل كسر غیر قابل 

  
 )تاننقط (:  الّتمرين الثـّالث

 من بین السالسل اإلحصائیة التالیة :
1( 0  ،9 ،11  ،12  ،16. 
2( 3  ،8 ،11  ،17  ،19. 
3( 11  ،7  ،18  ،2  ،15. 

 .10,6:  الحسابي الوسط ، 11:  طیالوس ، 16:  المدى :  لمعطیات التالیةأوجد السلسلة اإلحصائیة الموافقة ل
 

 نقط) 03(:  الّتمرين الرّابع
) ، المستقیمان في الشكل المقابل )BN  و( )CM متقاطعان في النقطة O. 

) : برھن أنّ  )1 )BC//( )MN. 

=6,0 : ن أنّ بیّ  )2
ON
OB . 

cmON : إذا علمت أنّ  OB حسب الطولاُ  )3 5,17=. 
 

 : ( نقطتان ) الّتمرين الخامس

cmAB: حیث  Aالقائم في  ABCنعتبر المثلث   و =8 55ACB = ° . 
 . ABC حسب محیط الدائرة المحیطة بالمثلثاُ 
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 نقط)  08( : مـسألــةال :الجزء الثـّاني  

 یمثل الجدول التالي المسافات (بالكیلومترات) عن طریق البّر بین بعض المدن الجزائریة.
 

 وھران غردایة الشلف قسنطینة الجزائر 
 434 600 213 421  الجزائر
 770 848 549  421 قسنطینة
 221 659  549 213 الشلف
 740  659 848 600 غردایة
  740 221 770 434 وھران

 
لھذا الغرض،علیھ  ممثل لمؤسسة توزیع أدوات الیكترونیة، االنتقال من الجزائر إلى غردایة. عالّم، یرید السید )1

 أن یختار بین:

 .100kmلترات من البنزین في كّل   10أن یستعمل سیارتھ الخاصة التي تستھلك  -

 200DAت قدره مع إضافة مبلغ ثاب1,50DA  یستعمل سیارة أجرة، حیث یكون ثمن الكیلومتر الواحد ھو أن -

 لألمتعة. 

 . 20DAتكلفة علما أن سعر اللتر الواحد من البنزین ھواألقلّ  النقل  ساعد السید عالّم على اختیار وسیلة

 .المسافة التي یقطعھا السید عالّم x   : نسمي )2

                1y في االختیار األول كلفة تنقلھ. 

2y في االختیار الثاني كلفة تنقلھ. 

 .xبداللة  2yو  1yعبّر عن كل من

)منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس الالمستوي  في  )3 ); ,o i j
 

 . 

) حیث :  gو fمن الدالتین أ) مثل بیانیا كالّ  ) 2f x x= 

   ( ) 1,5 200g x x= +  

)cm1   یمثلعلى محور الفواصل km100  ،cm1  100 یمثلعلى محور التراتیبDA (.  

     لتي تكون من أجلھا كلفة تنقل السید عالّم ھي نفسھا، سواء استعمل سیارتھ الخاصة أو سیارة ما ھي المسافة اب) 

 أجرة؟
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