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 نقط( 8) التمرين األول

x(x:  ط ما يليوبس   انشر -أ( 1 2x)؛  −(6 5)(5x 2)+ 4x)2؛   − 3y)−  3)؛x 2y)(3x 2y)− + 
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 نقط( 4) التمرين الثاني

3عددين حقيقيين بحيث:  yو  xليكن  x 4     1و y 2  

  x – y و  x y  :  تأطيرا للعددين حدد (1

 تأطيرا للعددحدد  -أ( 2
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 نقط( 4) لثالتمرين الثا

ABC  مثلث قائم الزاوية فيB  بحيثAB = 12  وAC = 13. 

 .BCاحسب  -( أ1

 .cosBACحدد قيمة   -ب  

 .(AC)على المستقيم  Iالمسقط العمودي للنقطة  Jو  AI = 6,5بحيث   [AB]القطعة  نقطة Iكن لت( 2

 ان.ـشــابهمت AJIو  ABCبين أن المثلثين  -أ   

 AJ المسافة احسب  -ب 
 

 نقط( 4) التمرين الرابع

 .Oمركزه متوازي أضالع  ABCD في الشكل جانبه

I  وJ ا منتصف هما على التوالي[OB]  و [OD]. 

 .[IJ] القطعة منتصف يه O النقطة تحقق أن -( أ1

 .AICJطبيعة الرباعي استنتج  -ب  

 ان.قايسمت CJDو  AIBبين أن المثلثين  -ج  

 BI × BJ = 3تحقق أن :  .M النقطة في (BC)يقطع  (AI)المستقيم  -أ( 2

 .BC = 3علما أن :  BMاحسب المسافة   -ب  
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 نقط( 5) التمرين األول

2x      :ــةــــعــــادلـّل المــحــ( 1 11 3x 9− = − + 

3x    : ـةـــّل المتراجحـــــحــ (2 1 5+  − 

     :مةـــــــالنظ حــــــلّ ( 3
2 x y 6

4x y 3

− =


+ = −
 

 دراهم. 2دراهم وقطع نقدية من فئة  5قطع نقدية موزعة بين قِطـَـع نقدية من فئة  9( يتوفر خالد على 4

ْسع هو   دراهم التي يتوفر عليها خالد. 5درهما، حدد عدد القطع النقدية من فئة  27علما أن مبلغ القِطع التـِـّ
 

 نقط( 4) الثانيالتمرين 

 .(O,I,J)المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم 

 K(2,3) التي يمر تمثيلها المبياني من النقطة   خطيةالدالة ال  fلتكن  (1

تحقق أن:   -أ  
3

f (x) x
2

= 

 f (– 4 )احسب   -ب

 fبالدالة  6حدد العدد الذي صورته  -ج

 g (x) حدد صيغة .  g (4) = 0و    g (0) = 6  بحيث: g نعتبر الدالة التآلفية( 2

 (O,I,J)في المعلم  gو  fلكل من الدالتين  المبياني لالتمثيأنشئ ( 3
 

 (نقطتان) التمرين الثالث

 التالية توزيعا لعدد الكتب التي قرأها تالميذ أحد األقسام خالل السنة الماضية: متسلسلة اإلحصائيةتمثل ال

  

 

 

 حدد الُمَعـدل الحسابي لهذه المتسلسلة اإلحصائية. (1

 .1الميزة قيمة حدد الحصيص المتراكم المرتبط ب -أ (2

 أوجد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة اإلحصائية.  -ب  
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,251  

1,25 

1,25 
1,25 

0,5 

1 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 



 

 الصفحة 

2 / 2 

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 واألحرار نوالممدرسن والمترشح

 

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 
 

 (نقطتان) الرابعالتمرين 

 Jإلى النقطة   Iالتي تحول النقطة T. نعتبر اإلزاحة مثلثا MIJ ليكن

 Tباإلزاحة  Mصورة النقطة  Nأنشئ النقطة  -أ( 1

 .Tباإلزاحة  [IM]القطعة  صورةحدد  -ب  

 .Nوالمارة من  Jالدائرة التي مركزها (' C) ، و Mوالمارة من  Iالدائرة التي مركزها  (C)( لتكن 2

 .Tباإلزاحة  (C)هي صورة الدائرة  (' C) تحقق أن    
 

 (نقط 4) التمرين الخامس

)في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  )O,I,J نعتبر النقط ، A(3,3)   1و)– B(5,  وC(4,1). 

  Cو  Bو  Aمثل النقطتين  -( أ1

  [AB]هي منتصف القطعة  C(4,1)تحقق أن النقطة  -ب  

ABحدد زوج إحداثيتي المتجهة  -( أ2
⎯⎯→

 

 ABاحسب المسافة   -ب  

yتحقق أن ( 3 2x 9= −  (AB)هي معادلة للمستقيم  +

 [AB]واسط القطعة  (Δ)( ليكن 4

 (Δ)حدد ميل المستقيم   -أ    

 (Δ)حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  -ب  
 

  (نقط 3) التمرين السادس

OABC  هرم ارتفاعه[OA] وقاعدته المثلث ،ABC  :بحيث 

AB = 5 cm    وBC = 4 cm   وAC = 3 cm 

  Cقائم الزاوية في النقطة  ABCتحقق أن المثلث  -( أ1

 = cm S 26هي:   ABCاستنتج أن مساحة المثلث  -ب  

 

  3V = 8 cmهو  OABCالهرم أن حجم  في بَقِية التمرين، نفترض     

  OA = 4 cmتحقق أن   (2

 . OABCتكبيٌر للهرم  ['OA]الذي ارتفاعه  'OA'B'C( الهرم 3

، تحقق أن نسبة التكبير هي  OA' = 6 cmعلما أن   -أ   
3

2
 

  'OA'B'Cالهرم استنتج حجم  -ب  
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 نقط( 8) التمــــــــــرين األولــــــــــ

 لصحة النتيجة. (0,25) ، وللطريقة (0,5)( لكل تعبير من التعابير األربعة: 0,75(: )3) ............. -أ (1

 لصحة النتيجة. (0,25) ، وللطريقة (0,25)( لكل تعميل: 0,5(: )1,5) ................ -ب

 لصحة النتيجة. (0,25) ، وللطريقة (0,25)( لكل تبسيط: 0,5(: )1,5) ............... ( 2

  لصحة النتيجة. (0,5)و  ،(معرفة قواعد القوىللطريقة )( 0,5واحد من العددين: )( لكل 1(: )2) ............... ( 3
 

 نقط( 4) التمــــــــــرين الثــــــــــاني

 لصحة النتيجة. (0,5) ، وللطريقة xy  :(0,5) تأطير: (1) ............... ( 1

 لصحة النتيجة. (0,5) ، وللطريقة x–y  :(1)تأطير  : (1,5) .................... 

 للتحقق.( 0,5)، و y/1(  لتأطير 0,5)(: 1) ............. -( أ2

 .: لالستنتاج(0,5) ................ -ب
 

 (نقط 4) التمــــــــــرين الثــــــــــالث

 لصحة النتيجة. (0,5) ( الستحضار مبرهنة فيتاغورس، و0,5(: )1) ............  -( أ1

 ( لصحة النتيجة.1: )(1) ................ -ب

 ( إذا كانت النتيجة صحيحة جزئيا.0,5: يُمنح )(1) ............. -( أ2

 ( لصحة النتيجة.0,5( للطريقة، و )0,5(: )1) ................ -ب
 

 (نقط 4) التمــــــــــرين الــــــــــرابع

 .(0,5) ............. -أ( 1

 (.0,5) ................ -ب

 إذا كانت النتيجة صحيحة جزئيا. (0,5يُمنح ) (: 1) ................ -ج

 .BJ = 3.BIنتاج: تـالس( 0,5، و )BI = IO = OJمالحظة: ( ل0,5: )(1) ............. -أ (2

 ( لصحة النتيجة.0,5( للطريقة )استحضار مبرهنة طاليس(، و )0,5)(: 1) ................ -ب
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 نقط( 5) التمــــــــــرين األولــــــــــ

 .لصحة النتيجة (0,5)، و للطريقة( 0,75: )(1,25) ........... (1

 .لصحة النتيجة (0,5)و  ،للطريقة( 0,75(: )1,25) ........... (2

 .yلحساب  (0,25) ، وxلحساب  (0,25) ، وللطريقة (0,75): (1,25) .......... ( 3

 دراهم. 5عدد القطع النقدية من فئة  تحديدل (0,25) (؛ ونظمةالمجهولين وصياغة اللترييض )تسمية ل (1)(: 1,25) ........... (4
 

 نقط( 4) التمــــــــــرين الثــــــــــاني

  .(1) ........ -( أ1

 .لصحة النتيجة (0,25)، و للطريقة( 0,25) :(0,5) ........ -ب  

 .لصحة النتيجة (0,25)، و للطريقة( 0,25: )(0,5) ......... -ج  

 .لصحة النتيجة (0,25)، و للطريقة( 0,75(: )1) .......... ( 2

 .g( لتمثيل الدالة 0,5)، و f( لتمثيل الدالة 0,5(: )1) ........... (3
 

 )نقطتان( التمــــــــــرين الثــــــــــالث

 .لصحة النتيجة (0,25)الستعمال صيغة المعدل الحسابي، و  (0,75): (1) ........... (1

 .(0,5) ........ -أ (2

 .لصحة النتيجة (0,25)، و للطريقة( 0,25) :(0,5) ........ -ب  
 

 )نقطتان( التمــــــــــرين الــــــــــرابع

 .(0,75) ........ -أ (1

 .(0,5) ....... -ب   

 .(0,75) ........ -أ (2
 

 نقط( 4) التمــــــــــرين الخــــــــــامس

 .المترشحنقطة يمثلها ( لكل 0,5)(: 1) ........ -( أ1

 .المنتصفصيغة إحداثيتي  معرفةلإذا ( 0,25)ويُمنح  :(0,5) ....... -ب   

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة الستعمال (0,25)(: 0,5) ........ -( أ2  لِصحَّ

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة الستعمال (0,25)(: 0,5) ....... -ب     لِصحَّ

3) ........... (0,5.) 

 .لصحة النتيجة (0,25)لمعرفة  قاعدة جداء الميلين، و  (0,25)(: 0,5) ........ -( أ4

 .لصحة النتيجة (0,25)، و للطريقة( 0,25: )(0,5) ....... -ب   
 

 نقط( 3) التمــــــــــرين الســــــــــادس

ة النتيجة.( 0,25و ) ،العكسية الستحضار مبرهنة فيتاغورس( 0,25)(: 0,5) ........ -أ (1  لِصحَّ

 (.0,5) ........ -ب  

 .لمجرد معرفة صيغة حجم الهرم (0,5)يمكن منح (: 1) ........... (2

 (0,5) ........ -أ (3

ة النتيجة.( 0,25و )ير على الحجوم، كبلمعرفة أثر الت( 0,25)(: 0,5) ........ -ب    لِصحَّ




