
أســاســـــي9: المستوى الفرض التأليفي الثـــالـــــثالمدرسة اإلعدادیة طینة
دقــیـــقة120: مدّة االنجاز ریـــاضیّــــات:  المادّة 2014-05-28: األربعاء 

سامي الزواري:أمام كل إجـــــابة صـــحــــیــحــةضع عالمة  :التمریــــن األّول
2مجمـــوعة حـلـول المــعادلــة)أ 1 0x   في ھي:

  1  1 , 1

مجمـــوعة حـلـول المــتراجــحــة)ب   1 2 1 2x   في ھي:

  , 1  1 , 
:تالمیذ في فرٍض لمادّة الریاضیّـــات9فیما یلي األعداد التي تحّصل علیھا )ج

:ُموّسط ھذه السلسلة ھو )  3-5-12-15-14-3-12-5-15( 

121514

2:لتكن المتراجحة)د 2x   . والمجموعة 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 1 ; 5A  .

:  حال للمتراجحة ھو  Aاحتمال أن یكون أحد عناصر المجموعة 
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.عدد حقیقيxلتكن العبارتین التالیتین حیث :التمریــن الثــــانــي

2 6 8A x x          2و 4B x 
3إذا كان  Aاحسب)1 3x  .
.إلى جذاء عوامل Bفكك العبارة )2
:  بین أن - أ )3 6 2A B x   .

:   استنتج أن -ب  2 4A x x  .
Aفكك العبارة -أ)4 B إلى جذاء عوامل.

0A:  المعـــادلة ُحـــّل  في  -ب B .

:  بین أن -أ)5 23 1A x  .

3A:بین أّن -ب  یعني 1 , 5x .

0A:  المتراجحة حل في - أ)6 .      *******2:  استنتج أّن  -ب 8 6  .
فقــامت اإلدارة بدراســٍة . حقــقت  إحدى الشركات أرباحا إضافیّة خالل أحد األشھر :التمــریــــن الثالـــــث

:حسب الجدول اإلحصائي التالي200تخّص عدد الساعات اإلضافیّة لھذا الشھر لعمالھا البالغ عددھم  
عدد الساعات اإلضافیّة 0 , 4 4 , 8 8 , 12 12 , 16 16 , 20

1030509020)عدد العمال(التكرار  

......................................................................كرار التراكمي الصاعدتال

......................................................................)بالنسبة المائویّة(التواتر التراكمي الصاعد 
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.حدد منوال ومدى ھذه السلسلة اإلحصائیّة )1
.أتمم الجدول أعاله )2
.معدل الساعات اإلضافیة لكل عاملXاحسب )3
.التراكمیّة الصاعدة بالنسبة المائویّة ارسم مضلع التواترات- أ )4

.موسط ھذه السلسلةeMاستنتج  -ب

8AC:  حیث Oمعین مركزه ABCD:التــمریــــن الـّرابـــع  cm  4وBD cm.

2:  بین أن )1 5AB .
2(I  منتصف BC وJ منتصف AD.

H وK ِالمسقطان العمودیّـــان لـI وJ على AC ) . على التوالي(

منتصف  Hبین أن -أ OC  واحسبIH.
.متوازي األضالع IHJKأثبت  أن  -ب
.ُمــــربـــعBKDHأثبت أن )3
العمودي على )4 AD والمار منO  یقطع AD فيLو JK فيM.

.LMو LJو  LDو  LOاحسب  

.Oذو المركزABCDھرم قاعدتھ المربع  SABCD:التــمریــــن الـخــامـــس 
:  حیث    SA ABو   SA AD 6:  وحیثSA AB cm .

3:  بین أن )1 2OA .
:  بین أن - أ)2   SA ABC.S

.قائم SACاستنتج أن المثلث -ب
.SC:  احــــســـب-ج
:  بین أن -أ)3   AD SAB.

: استنتج أن -ب   BC SAB.

منتصف  Iلتكن  )4 SC.
.IBو AIاحسب   -أ
:     أثبت أن -ب   / /IO AS.I

:  أن  استنتج -ج   IO ABC.BA
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