
 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 الحريتالثاوىيت :                                                        مديريت التربيت لىاليت قسىطيىت 

 ت ثاوىي الثالمستىي : ث                                                                 المادة : رياضياث       

 5المعامل :                                                  تسيير َو إقتصاد             الشعبت :  

 د 33َو  سا 1المدة:                                              الفرض األول                                 
 

 َٔ تانعالقح انرشاجعٛح :       يعّشفح تحّذْا األٔل :يررانٛح عذدٚح          :)ن5التمريه األول )

 . يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ  ،                        

ٌّ  ٙتُّٛ (1  ن(.1.5).يررانٛح حساتٛح ُٚطهة ذعٍٛٛ أساسٓا       أ

 ن(.1) . تذالنح     ٙأكرث (2

 ن(.1) ؟ ْٕ سذثرّ إٌ كاَد اإلجاتح َعى فًا؟      يٍ حذٔد انًررانٛح      ْم  (3

 ن(.1.5) .                حٛس:      انًجًٕع ٙأحسث (4

}يررانٛح حساتٛح حٛس:           :  )ن5التمريه الثاوي )
       
        

 

 ن(.1.5) نٓزِ انًررانٛح.    انحذ األٔل  َٔ    األساط أٔجذ٘  (1

 (.ن3.5) . تذالنح    أكرثٙ  (2

 (.ن1) ؟ ْٕ سذثرّ إٌ كاَد اإلجاتح َعى فًا ؟       ْٕ حذ يٍ حذٔد انًررانٛح     ْم انعذد  (3

 (.ن2) .                              :   انجذاء   تذالنح  ٙأحسث (4

 َٔ تانعالقح انرشاجعٛح :       يررانٛح عذدٚح يعّشفح تحّذْا األٔل :        :)ن5) لثالتمريه الثا

 ن(.3.25) . يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ غٛش يعذٔو  ،                    

 ن(.3.5) .    انحذٔد انصالز األٔنٗ نهًررانٛح  ٙأحسث (1

 .       تـــ:   انًعّشفح عهٗ      َعرثش انًررانٛح  (2

ٌّ انًررانٛح  ٙأشثر - أ َٔ حّذْا األٔل.     أ  (.ن3.25ن+3.25+ن1) ُْذسٛح ُٚطهة ذعٍٛٛ أساسٓا 

 (.ن3.5+ن3.5) . تذالنح    عثاسج  ٙ، شُّى إسرُرج  تذالنح    عٍ  ٘عثّش - ب

 ن(.5..3) .             حٛس:   تذالنح     انًجًٕع  ٙأحسث -جـ 

 ن(.1) .              حٛس:   تذالنح     انًجًٕع  ٙإسرُرج -د

ٌّ تّٛ :  )ن5التمريه الرابع ) تانًقاتم  َٔ  حانٌٕ عهٗ انرقاعذ سُٕٚا  يٍ عًال إحذٖ انقطاعاخ انصُاعٛح ُٚ       ُد دساسح أ

ٌّ  عهًا  ،  عايم سُٕٚا       ٕظف ُٚ   .     عذد انعًال  ٌكا     سُح  أ

 .      :أ٘          نعذد انعًال سُح    تـ :يض شَعرثش األنف ْٕ انٕحذج َٔ

 (.ن3.5) .   ،     ٘أٔجــــذ (1

 ن(.3.5) .             :   يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ  ّأَّ  ُٙتّٛ   -أ (2

 ن(.3.5)؟ ُْذسٛح ْم ْٙ ؟ حساتٛح      انًررانٛح ْم -ب             

 .          ، َضع:  يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ            

ٌّ  أشثرٙ - أ َٔ يررانٛح ُْذسٛح ُٚ        أ  ن(.5..3) .حذْا األٔل طهة ذعٍٛٛ أساسٓا  

 ن(.5..3).  تذالنح     ٙسرُرجإ ىّ شُ   تذالنح       ٙأكرث - ب

 ن(.3.5) .    عذد انعًال سُح  ٘سقذّ  -جـ

 ن(.5..3) .     ش انًررانٛح ذجاِ ذغّٛ إ ٘حذد - د

 ن(.5..3).     َٓاٚح انًررانٛح  ٙحسثأ -ْـ

 مالحظاث هامت جداً: 
ْٔ األسٕد  (1 َٔ انكراتح ذكٌٕ إيا تاألصسق أَ   .ًُُٚع يُعا  تاذا  انرشطٛة 

 ٓا يع ٔسقح اإلجاتح .ْٛزِ انٕسقح ألَّك سرُشجع َٙٔ ال ذُهطخ ٙال ذكرث (2

 .   ًُُٚع إسرعًال اٜنح انحاسثح راخ انشاشح انرٙ ٚضٚذ عشضٓا عٍ  (3

 لــــــــــــــــــــــــ  األستاذة زعتر آماــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2321جاوفي    األحد ـــــــــ ــــــــــــــــــــــبالتىفيق ــــــــ
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