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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 
 2018 يناير

 ـ الموضوع ـ
 األحرارخاص بالمترشحين 

 المملكـة المغربيـة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
العــلميوالتعليم العــالي والبحــث   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 يسمح باستعمال اآللة الحاسبةال

C : LCS 3 

 

 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)− + 

ل مايلي:  -ب   عم 
22x x+   225؛x 29x؛  −49 6x 1+ + 

8؛  64  :ةالتالي األعدادط بس  ( 2 ؛  −2
3 5 12

15


 

)   ، العددين التاليين:10اكتب على شكل قوة للعدد  (3 )
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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
1

y
 :  تحقق أنثم   

1 1 1
0

y 2 2
 −    

  :أن استنتج   -ب  
2

0 1 1
y

 −  

 

 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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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 
 2018 يناير

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 األحرارخاص بالمترشحين 

 المملكـة المغربيـة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

C : LCR 3 

  

 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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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 واألحرار نون الممدرسوالمترشح

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 

 

 

 

 

 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  

 

 

 

 7 5 3 2 1 0 الميزة )عدد الكتب(

 2 3 4 6 9 7 ( عدد التالميذالحصيص )
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 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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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 C: CR  3 واألحرار نون الممدرسوالمترشح

 

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
والبحــث العــلميوالتعليم العــالي   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 

 

 

 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
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 
 لالمتحاناتالمركز الجهوي 

 

 

 

 

 

 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 

  f(2) = 3بحيث   خطيةالدالة ال  fلتكن  (1

تحقق أن:   -أ  
3

f (x) x
2

= 

 f (– 4 )احسب   -ب

 fبالدالة  6حدد العدد الذي صورته  -ج

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

 g (x) حدد صيغة      
 

 (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 بقيمة حدد الحصيص المتراكم المرتبط  -أ (2

 أوجد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة اإلحصائية.  -ب  

 

 

 

 7 5 3 2 1 0 الميزة )عدد الكتب(

 2 3 4 6 9 7 ( عدد التالميذالحصيص )
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 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  Nنسمي ( 1

 .Tباإلزاحة  [IM]القطعة  صورةحدد     

 .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). 

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

ABحدد زوج إحداثيتي المتجهة ( 2
⎯⎯→

 

 ABاحسب المسافة   (3

yتحقق أن ( 4 2x 9= −  (AB)هي معادلة للمستقيم  +
 

  (نقط 3) التمرين السادس

 = cm S 26هي:   ABCومساحة قاعدته ، h = 4 cmارتفاعه  اهرم OABCليكن 

 3V = 8 cmهو  OABCالهرم حجم تحقق أن  -( أ1

 .2حيث نسبة التكبير هي   OABCتكبيٌر للهرم  'OA'B'Cالهرم ( 2

 'OA'B'Cالهرم احسب حجم 

0,75 

52,1  

1 

1 

1 

1 

,51  

,51  
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CR  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 
 

 

 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( 0,75: )(1) ........ -ب  

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

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

 )نقطتان( التمــــــــــرين الثــــــــــالث

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

 .(0,5) ........ -( أ2

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

 )نقطتان( التمــــــــــرين الــــــــــرابع

1) ........... (1,25). 

2) ........... (0,75.) 
 

 نقط( 4) التمــــــــــرين الخــــــــــامس

 صيغة إحداثيتي المنتصف. لمجرد معرفة( 0,5)(: ويُمنح 1) ........... (1

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة لمعرفة (0,75)(: 1) ........... (2  لِصحَّ

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة لمعرفة (0,75)(: 1) ........... (3  لِصحَّ

4) ........... (1.) 
 

 نقط( 3) التمــــــــــرين الســــــــــادس

1) ........... (1,5).  

 .لصحة النتيجة (0,5)، و للطريقة (1(: )1,5) ........... (2
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 بكتابة االمتحان خاص  

 ............................................................................ رقم االمتحان:

 ............................................................. :االطم انشخصً وانعائهً

 .................................................................. رٌخ ومكان االسدٌاد:تا مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 ٚسًح ثبستعًبل اٜنخ انحبسجخ غٛز انقبثهخ نهجزيجخ 2ساعتـان  3 الرياضيات
 

 

 

 

   َقط( 5) انتمزٌه األول

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ: 

2x   :ـــخعــــبدنـّم انًــحــ( 1 11 3x 9     :ْٕ 

    0      1      4 

 

3x  : ـخـل انًتزاجحـٕـــــهح (2 1 5     األعذاد انحقٛقٛخ ْٙx :ثحٛث 
    x ≤ – 2        x < 2        x ≥ – 2      
 

   :ًخـــــــانُظ حــــــمّ ( 3
2 x y 6

4x y 3

 


  
 ْٕ انشٔج:  

    (0;5)      (
 

 
   )     (2;0) 

 

 دراْى. 2دراْى ٔقطع َقذٚخ يٍ فئخ  5قطع َقذٚخ يٕسعخ ثٍٛ قِطـَـع َقذٚخ يٍ فئخ  9( ٚتٕفز خبنذ عهٗ 4

ْسع ْٕ      دراْى انتٙ ٚتٕفز عهٛٓب خبنذ  5انقطع انُقذٚخ يٍ فئخ عذد . درًْب 27عهًب أٌ يجهغ انقِطع انتـِـّ

:ْٕ 

    2      3      4 
 

 َقط( 4) انثاوًانتمزٌه 

 .  f (2) = 3ثحٛث:  خطٛخانذانخ ان  fنتكٍ  (1

تحقق أٌ:   -أ    
3

f (x) x
2

  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ: -ة  

  f  :ْٙ    15      – 6ثبنذانخ  (4 –) صٕرح انعذد      

 f  : ْٕ    2      4ثبنذانخ  6انعذد انذ٘ صٕرتّ     

 االمتحان انجهىي انمىحذ نىٍم شهادة انظهك اإلعذادي

 2102ٌىوٍى 

 انزٌــاضٍاتمادة 

 :21انىقطة انىهائٍة عهى 

 

 اطم انمصحح وتىقٍعه:

 بكتابة االمتحان خاص

 4عهى     0انصـفـحـــة   ةــابـــــــورقـــــة اإلج

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

0,5 

1 

0,5 

 انممهكـة انمغزبٍـة

 وانتكىٌه انمهىً وسارة انتزبٍة انىطىٍة
والبحــث العــلميوالتعليم العــالي   

 األكادٌمٍة انجهىٌة نهتزبٍة وانتكىٌه
 آطفً -جهة مزاكش 

 انمزكش انجهىي نالمتحاوات
 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018 يونيو

 ـ الموضوع ـ
 في وضعية إعاقةن والمترشح
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تحقق أٌ:   .g (0) = 6    ٔg (4) = 0  ثحٛث: g َعتجز انذانخ انتآنفٛخ( 2
3

g(x) x 6
2

   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

و انشكم جبَجّ ( 3   (O,I,J)فٙ يعهى  f  ٔgنهذانتٍٛ  انًجٛبَٙ مانتًثُٛٚقَـذِّ

 

 (gأٔ  f ايأل يكبٌ انُقط ثًب ُُٚبست )    

 

 
 

 

 (َقطتبٌ) انتمزٌه انثانث

 انتبنٛخ تٕسٚعب نعذد انكتت انتٙ قزأْب تاليٛذ أحذ األقسبو خالل انسُخ انًبضٛخ: ًتسهسهخ اإلحصبئٛختًثم ان

  

 

 

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ:    

َعـذل انحسبثٙ نٓذِ انًتسهس (1 ًُ  2           7         ْٕ: هخ اإلحصبئٛخــــان

 9           16         ْٙ: 1انًٛشح ثقًٛخ انحصٛص انًتزاكى انًزتجط  -أ (2

  1           2         ْٙ: ٛخـــانقًٛخ انٕسطٛخ نٓذِ انًتسهسهخ اإلحصبئ -ة  
 

 (َقطتبٌ) انزابعانتمزٌه 

 Tثبإلساحخ  Mصٕرح انُقطخ  Nَسًٙ . Jإنٗ انُقطخ   Iانتٙ تحٕل انُقطخ T. َعتجز اإلساحخ يثهثب MIJ نٛكٍ

  [JN]انقطعخ ْٙ  Tثبإلساحخ  [IM]انقطعخ  صٕرح أٌتحقق  (1

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 7 5 3 2 1 0 انًٛشح )عذد انكتت(

 2 3 4 6 9 7 ( عذد انتاليٛذانحصٛص )

 

1,25 

1 

0,5 

0,5 

6 

O 4 

 .... نهذانخ:  انًجٛبَٙ مانتًثٛ

 .... نهذانخ:  انًجٛبَٙ مانتًثٛ

 الٌكتب أي شًء فً هذا اإلطــار

 4عهى    2مادة انزٌاضٍات         انصفحــة       2018ٌىوٍى  – االمتحان انجهىي انمىحذ نىٍم شهادة انظهك اإلعذادي

1 

1 
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 .Nٔانًبرح يٍ  Jانذائزح انتٙ يزكشْب M ٔ ، (C ')ٔانًبرح يٍ  Iانذائزح انتٙ يزكشْب  (C)( نتكٍ 2

 .T  ْٙ (C ')ثبإلساحخ  (C)صٕرح انذائزح  أٌتحقق     

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

 (َقط 4) انتمزٌه انخامض

فٙ انًستٕٖ انًُسٕة إنٗ يعهى يتعبيذ يًُظى  O,I,J َعتجز انُقط ، A(3,3)   ٔB(5, –1)  ٔC(4,1). 

 C(4,1)ْٙ انُقطخ  [AB]( تحقق أٌ يُتصف انقطعخ 1

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ABتحقق أٌ سٔج إحذاثٛتٙ انًتجٓخ ( 2


 :ْٕ (2, – 4) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

AB :ْٙ  2( تحقق أٌ انًسبفخ  3 5 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

yْٙ:  (AB)نهًستقٛى يختصزح يعبدنخ تحقق أٌ ( 4 2x 9   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

1 

1 

1 

1 

 الٌكتب أي شًء فً هذا اإلطــار

 4عهى    3مادة انزٌاضٍات         انصفحــة       2018ٌىوٍى  – انظهك اإلعذادياالمتحان انجهىي انمىحذ نىٍم شهادة 

0,75 
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  (َقط 3) انتمزٌه انظادص

ABC   :ْٙ6 cm، ٔيسبحخ قبعذتّ h = 4 cmْزيب ارتفبعّ  OABCنٛكٍ 
2 S = 

OABC  ْٕV = 8 cmانٓزو تحقق أٌ حجى  -( أ1
3 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

  .2حٛث َسجخ انتكجٛز ْٙ   OABCٌٛز نهٓزو تكج 'OA'B'Cانٓزو ( 2

OA'B'C' ْٕ  64 cmانٓزو حجى تحقق أٌ 
3 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

1,5 

1,5 

 الٌكتب أي شًء فً هذا اإلطــار

 4عهى    4مادة انزٌاضٍات         انصفحــة       2018ٌىوٍى  – االمتحان انجهىي انمىحذ نىٍم شهادة انظهك اإلعذادي
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 
 2018 يناير

 ـ الموضوع ـ
 األحرارخاص بالمترشحين 

 المملكـة المغربيـة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
العــلميوالتعليم العــالي والبحــث   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 يسمح باستعمال اآللة الحاسبةال

C : LCS 3 

 

 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)− + 

ل مايلي:  -ب   عم 
22x x+   225؛x 29x؛  −49 6x 1+ + 

8؛  64  :ةالتالي األعدادط بس  ( 2 ؛  −2
3 5 12

15


 

)   ، العددين التاليين:10اكتب على شكل قوة للعدد  (3 )
4

3 210 10      ؛
( )

11 2

3
2

10 10

10

−
  

 

 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
1

y
 :  تحقق أنثم   

1 1 1
0

y 2 2
 −    

  :أن استنتج   -ب  
2

0 1 1
y

 −  

 

 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  

0,5×3  

1+1  

0,5×3  

0,75×4  

,51+1  

1 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

A B 

J 

C 

I 

A 

D 

I 

J 

B 

C 

M 

O 
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 
 2018 يناير

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 األحرارخاص بالمترشحين 

 المملكـة المغربيـة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

C : LCR 3 

  

 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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 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة 

 الصفحة 
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 واألحرار نون الممدرسوالمترشح

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 

 

 

 

 

 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  

 

 

 

 7 5 3 2 1 0 الميزة )عدد الكتب(

 2 3 4 6 9 7 ( عدد التالميذالحصيص )
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 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  

 

0,75 
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0,5 

0,5 

1 
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 C: CR  3 واألحرار نون الممدرسوالمترشح

 

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
والبحــث العــلميوالتعليم العــالي   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 

 

 

 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

https://moutamadris.ma/


 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة 

 الصفحة 

2 / 1 

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 
 لالمتحاناتالمركز الجهوي 

 

 

 

 

 

 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 

  f(2) = 3بحيث   خطيةالدالة ال  fلتكن  (1

تحقق أن:   -أ  
3

f (x) x
2

= 

 f (– 4 )احسب   -ب

 fبالدالة  6حدد العدد الذي صورته  -ج

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

 g (x) حدد صيغة      
 

 (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 بقيمة حدد الحصيص المتراكم المرتبط  -أ (2

 أوجد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة اإلحصائية.  -ب  

 

 

 

 7 5 3 2 1 0 الميزة )عدد الكتب(

 2 3 4 6 9 7 ( عدد التالميذالحصيص )
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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CS  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ الموضوع ـ
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 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  Nنسمي ( 1

 .Tباإلزاحة  [IM]القطعة  صورةحدد     

 .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). 

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

ABحدد زوج إحداثيتي المتجهة ( 2
⎯⎯→

 

 ABاحسب المسافة   (3

yتحقق أن ( 4 2x 9= −  (AB)هي معادلة للمستقيم  +
 

  (نقط 3) التمرين السادس

 = cm S 26هي:   ABCومساحة قاعدته ، h = 4 cmارتفاعه  اهرم OABCليكن 

 3V = 8 cmهو  OABCالهرم حجم تحقق أن  -( أ1

 .2حيث نسبة التكبير هي   OABCتكبيٌر للهرم  'OA'B'Cالهرم ( 2

 'OA'B'Cالهرم احسب حجم 

0,75 

52,1  

1 

1 

1 

1 

,51  

,51  

https://moutamadris.ma/


 

 الصفحة 

1 / 1 

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات

C: CR  3 

 

 االمتحان الجهوي الموحد
 لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 2018يونيو 

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 ينخاص بالمترشحين المكفوف

 المملكـة المغربيـة

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 والتعليم العــالي والبحــث العــلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي -جهة مراكش 

 المركز الجهوي لالمتحانات

 
 

 

 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( 0,75: )(1) ........ -ب  

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

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

 )نقطتان( التمــــــــــرين الثــــــــــالث

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

 .(0,5) ........ -( أ2

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

 )نقطتان( التمــــــــــرين الــــــــــرابع

1) ........... (1,25). 

2) ........... (0,75.) 
 

 نقط( 4) التمــــــــــرين الخــــــــــامس

 صيغة إحداثيتي المنتصف. لمجرد معرفة( 0,5)(: ويُمنح 1) ........... (1

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة لمعرفة (0,75)(: 1) ........... (2  لِصحَّ

ة النتيجة. (0,25)، و الصيغة لمعرفة (0,75)(: 1) ........... (3  لِصحَّ

4) ........... (1.) 
 

 نقط( 3) التمــــــــــرين الســــــــــادس

1) ........... (1,5).  

 .لصحة النتيجة (0,5)، و للطريقة (1(: )1,5) ........... (2
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 بكتابة االمتحان خاص  

 ............................................................................ رقم االمتحان:

 ............................................................. :االطم انشخصً وانعائهً

 .................................................................. رٌخ ومكان االسدٌاد:تا مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 ٚسًح ثبستعًبل اٜنخ انحبسجخ غٛز انقبثهخ نهجزيجخ 2ساعتـان  3 الرياضيات
 

 

 

 

   َقط( 5) انتمزٌه األول

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ: 

2x   :ـــخعــــبدنـّم انًــحــ( 1 11 3x 9     :ْٕ 

    0      1      4 

 

3x  : ـخـل انًتزاجحـٕـــــهح (2 1 5     األعذاد انحقٛقٛخ ْٙx :ثحٛث 
    x ≤ – 2        x < 2        x ≥ – 2      
 

   :ًخـــــــانُظ حــــــمّ ( 3
2 x y 6

4x y 3

 


  
 ْٕ انشٔج:  

    (0;5)      (
 

 
   )     (2;0) 

 

 دراْى. 2دراْى ٔقطع َقذٚخ يٍ فئخ  5قطع َقذٚخ يٕسعخ ثٍٛ قِطـَـع َقذٚخ يٍ فئخ  9( ٚتٕفز خبنذ عهٗ 4

ْسع ْٕ      دراْى انتٙ ٚتٕفز عهٛٓب خبنذ  5انقطع انُقذٚخ يٍ فئخ عذد . درًْب 27عهًب أٌ يجهغ انقِطع انتـِـّ

:ْٕ 

    2      3      4 
 

 َقط( 4) انثاوًانتمزٌه 

 .  f (2) = 3ثحٛث:  خطٛخانذانخ ان  fنتكٍ  (1

تحقق أٌ:   -أ    
3

f (x) x
2

  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ: -ة  

  f  :ْٙ    15      – 6ثبنذانخ  (4 –) صٕرح انعذد      

 f  : ْٕ    2      4ثبنذانخ  6انعذد انذ٘ صٕرتّ     

 االمتحان انجهىي انمىحذ نىٍم شهادة انظهك اإلعذادي

 2102ٌىوٍى 

 انزٌــاضٍاتمادة 

 :21انىقطة انىهائٍة عهى 

 

 اطم انمصحح وتىقٍعه:

 بكتابة االمتحان خاص

 4عهى     0انصـفـحـــة   ةــابـــــــورقـــــة اإلج

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

0,5 

1 

0,5 

 انممهكـة انمغزبٍـة

 وانتكىٌه انمهىً وسارة انتزبٍة انىطىٍة
والبحــث العــلميوالتعليم العــالي   

 األكادٌمٍة انجهىٌة نهتزبٍة وانتكىٌه
 آطفً -جهة مزاكش 
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تحقق أٌ:   .g (0) = 6    ٔg (4) = 0  ثحٛث: g َعتجز انذانخ انتآنفٛخ( 2
3

g(x) x 6
2

   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

و انشكم جبَجّ ( 3   (O,I,J)فٙ يعهى  f  ٔgنهذانتٍٛ  انًجٛبَٙ مانتًثُٛٚقَـذِّ

 

 (gأٔ  f ايأل يكبٌ انُقط ثًب ُُٚبست )    

 

 
 

 

 (َقطتبٌ) انتمزٌه انثانث

 انتبنٛخ تٕسٚعب نعذد انكتت انتٙ قزأْب تاليٛذ أحذ األقسبو خالل انسُخ انًبضٛخ: ًتسهسهخ اإلحصبئٛختًثم ان

  

 

 

 ضع عاليخ     داخم ُيـَزثّع اإلجبثخ انصحٛحخ:    

َعـذل انحسبثٙ نٓذِ انًتسهس (1 ًُ  2           7         ْٕ: هخ اإلحصبئٛخــــان

 9           16         ْٙ: 1انًٛشح ثقًٛخ انحصٛص انًتزاكى انًزتجط  -أ (2

  1           2         ْٙ: ٛخـــانقًٛخ انٕسطٛخ نٓذِ انًتسهسهخ اإلحصبئ -ة  
 

 (َقطتبٌ) انزابعانتمزٌه 

 Tثبإلساحخ  Mصٕرح انُقطخ  Nَسًٙ . Jإنٗ انُقطخ   Iانتٙ تحٕل انُقطخ T. َعتجز اإلساحخ يثهثب MIJ نٛكٍ

  [JN]انقطعخ ْٙ  Tثبإلساحخ  [IM]انقطعخ  صٕرح أٌتحقق  (1

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 7 5 3 2 1 0 انًٛشح )عذد انكتت(

 2 3 4 6 9 7 ( عذد انتاليٛذانحصٛص )

 

1,25 

1 

0,5 

0,5 

6 

O 4 

 .... نهذانخ:  انًجٛبَٙ مانتًثٛ

 .... نهذانخ:  انًجٛبَٙ مانتًثٛ

 الٌكتب أي شًء فً هذا اإلطــار
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 .Nٔانًبرح يٍ  Jانذائزح انتٙ يزكشْب M ٔ ، (C ')ٔانًبرح يٍ  Iانذائزح انتٙ يزكشْب  (C)( نتكٍ 2

 .T  ْٙ (C ')ثبإلساحخ  (C)صٕرح انذائزح  أٌتحقق     

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

 (َقط 4) انتمزٌه انخامض

فٙ انًستٕٖ انًُسٕة إنٗ يعهى يتعبيذ يًُظى  O,I,J َعتجز انُقط ، A(3,3)   ٔB(5, –1)  ٔC(4,1). 

 C(4,1)ْٙ انُقطخ  [AB]( تحقق أٌ يُتصف انقطعخ 1

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ABتحقق أٌ سٔج إحذاثٛتٙ انًتجٓخ ( 2


 :ْٕ (2, – 4) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

AB :ْٙ  2( تحقق أٌ انًسبفخ  3 5 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

yْٙ:  (AB)نهًستقٛى يختصزح يعبدنخ تحقق أٌ ( 4 2x 9   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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  (َقط 3) انتمزٌه انظادص

ABC   :ْٙ6 cm، ٔيسبحخ قبعذتّ h = 4 cmْزيب ارتفبعّ  OABCنٛكٍ 
2 S = 

OABC  ْٕV = 8 cmانٓزو تحقق أٌ حجى  -( أ1
3 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

  .2حٛث َسجخ انتكجٛز ْٙ   OABCٌٛز نهٓزو تكج 'OA'B'Cانٓزو ( 2

OA'B'C' ْٕ  64 cmانٓزو حجى تحقق أٌ 
3 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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