السابعة

 9و 01و 00

المدّة  :ساعة

اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﺳﺎﺳﻲ  9و 10و11

األسم واللقب  ......................................الرقم ............القسم .........

يسمح باستعمال األلة الحاسبة و يمنع استعمال الهاتف الجوّال
التمرين عـــ❶ـــدد  :ضع هذه العالمة  بجانب اإلجابة الصحيحة
 )1احتمال وقوع حدث أكيد هو 0 ⃝ :
 )2المساحة الجمليّة لمكعب قيس طول حرفه  4 cmهو
2
96 cm
⃝
⃝ 16 cm2
⃝ 64 cm2
 )3في متوازي األضالع كل زاويتان متتاليتان :
⃝ متقايستان
⃝ متتامتان
⃝متكاملتان
)4إذاكان 720دينار هوثمن بضاعة قبل تخفيضها بنسبة  18%فإنّ ثمنها بعد التخفيض بالدينار
⃝ 590 ,4
⃝ 129 ,6
894 ,6
هو ⃝ :
⃝

1

التمرين عــــــ❸ـــدد:

⃝

2

التمرين عــــــ❷ــــدد:

 ) 1علما أنّ المتغيّرين  xو  yفي
وضعيّة تناسب طردي  ،أحسب عامل
7
10
التناسب ثم أتمم الجدول التّالي :
عامل التناسب هو .....................
 )2أنشروأختصر العبارة  Aالتالية :
A  2   a  3  5  (a  6)  .......................................................................

x
y

03
.....

03

……

 )1أكمل تعمير الجدول
عدد الساعات
عدد العمّال
التواتر
التواتر بالنسبة المانوية

1
2

2

11
%

 -)2التّكرار الجملي N =...................................................... :
 )3المعدّل الحسابي ................................................................................

̅
عدد العمّال

 )4مثّل هذه السلسلة اإلحصائية
بمخطط العصيات.
ثم ارسم مضلّع التكرارات

 ...................................................................................................................
 ) 3أ -فكك العبارة التالية B  4a 12
 )5اذا اختارنا بصفة عشوائية عامل من بين
B  4a  12  ..............................................................................................
هؤالء العمال  .أكمل بمايناسب
ب -أتمم الجدول التالي مستعمال العبارة B
احتمال ان يكون للعامل  4ساعات
……
3
0
a
اضافية هو .............................
41
……
….
B
هل هذا الجدول المتحصل عليه يمثل وضعية تناسب؟ علل جوابك
احتمال ان يكون العامل لم يتجاوز ثالثة
.....................................................................................

.

.

ساعات اضافية هو .........................

عدد الساعات

https://www.facebook.com/MBAmaths

3

4

5

التمرين عـــــ❹ـــدد:

مسبح على شكل متوازي مستطيالت أبعاده بالمتر هي  25m :و  8mو3 m

كما هو مبين في الشكل أسفله
 1احسب كال من :

2
لدهن األوحه الجانبية الداخيلية للمسبح استعمل صاحبه علب دهن على شكل اسطوانة دائرية قائمة
شعاعها  R=2 dmوارتفاعها ) h= 5 dmالوحدة هنا هي الدسم ) dm

احسب كال من :

3m

p .0محيط القاعدة
p =....................................

8m
 P .0محيط القاعدة
P=....................................
......................................
 B .2مساحة القاعدة
B=.......................................................................................
 SL .3قيس المساحة الجانبيّة .
SL =..........................................……………………………..
ST .4المساحة الجمليّة .
ST =...................................................................................
........................................................................................
V .5قيس حجم المسبح .
V= ..................................................................................
25m

عمقه  ،فأحسب ’ Vكمية الماء الموجودة فيه .

 .6إذا علمت أنّ المسبح امتأل إلى حدود
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
 .7قصد تهيئة المسبح للموسم الصيفي الجديد  ،قرر صاحبه إعادة تبليط( تجليز) أرضية
المسبح بقطع من الجليز ذات المساحة  0,25 m 2للجليزة الواحدة
أحسب عدد قطع الجليز الالزمة لذلك ؟
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

......................................
 B’ .2مساحة القاعدة
B’=........................................
...............................................
 A .3قيس المساحة الجانبيّة .
A =..........................................……………………………..
 T .4المساحة الجمليّة .
T = ...................................................................................
........................................................................................
V .5قيس حجم العلبة .
. V= ...............................................................................
 .6إذا علمت انا علبتان من الدهن تكفي لطالء .150 m²
فما هو عدد علب الدهن الالزمة لدهن المساحة الجانبية ؟
.....................................................................................................................
...................................................................................................................

https://web.facebook.com/groups/344079279265663/

عطلة سعيدة

