األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه لجهة مراكش آسفي
المديرية اإلقليمية لقلعة السراغىة
االمتحان المىحد اإلقليمي
دورة يىويى 2017

مادة:
الرياضيات

اسم

انرهميز ..................... ....:

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

مدة اإلوجاز:
ساعة ووصف

سقم

االمرحان........................... :

المجال الرئيس األول :األعداد والحساب ( 16نقطة)
 - 1أسذة األعذاد انرانيح ذشذيثا ذىاقصيا:

-0,34-0,003-0,3
………………………………………………………………..
 - 2أضع َأوجض:
=64,65÷7,5

=)714-(302+21,250

=5,05×16,20

 - 3أحسة َأخرضل:

……………………………………………….…………………………………………………………………………… …..
… ...............……………………………………………………………………………………………………… …….
………………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………......................................................................
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 - 4ذمثم اإلواز في إحذِ انششكاخ تقطاع انىسيح  . 68إرا عهمد أن مجمُع انعامهيه تانششكح ٌُ . 25
أ -ما عذد اإلواز؟ب -ماعذد انزكُس؟

المجال الرئيس الثاني :الهندسة 11نقطة
 - 5تاسرعمال األدَاخ انٍىذسيح انمالئمح ،أوشئ مىصف انضاَيح ) (AÔBقياسٍا 98°

 - 6أوشئ مسرقيميه مرعامذيه ) (d2) َ (d1في o
أ  -أوشئ انىقطريه  C َAعهّ انمسرقيم ) ،(d1تحيس AO=OC= 2cm
ب -أوشئ انىقطريه  D َB .عهّ انمسرقيم ( ،)d2تحيس BO=OD=4 cm

2

ج .اسرىرح طثيعح انشتاعي ).(ABCD
انشتاعي............................................................................. (ABCD) :
 -7أ .اسسم معيىا  ،AOBCتحيس CÂO=65 َ AO=2cm
ب .ما قياط انضاَيح AÔB؟

 - 8ذم صسع حقم مسرطيم تعذاي  500m َ 400 mتانزسج تُسطً مشتع ضهعً 40m
في َسطً مخصص نضساعح انىثاذاخ انطثيح .ما انمساحح انمخصصح نضساعح انزسج تانٍكراس؟

المجال الرئيس الثالث :القياس  13نقطة
-9حُل إنّ انُحذج انمطهُتح:
dl

……………………………………

44.02hl 863dm3

t

……………………………………

26q 35kg

l

……………………………………

350 cl 443cm3

……………………………………

= 60,2dm3 140dl

cl

-10ما انمذج انالصمح تانذقائق ( )minنممء صٍشيح مكعة اسذفاعً 25m3إرا عهمد أن صثية انقىاج(
)625m3/min
………………………………………………………………………………………………………………………..

3

األكاديمية الجهىية للتزبية والتكىيه لجهة مزاكش آسفي
المذيزية اإلقليمية لقلعة السزاغىة
تصحيح االمتحان المىحذ اإلقليمي دورة يىويى 2017
)1) 0,34 1/3 0,303 0,003(2,5pt
)2) 64,65 7,5=8,62(2,5pt)/ 714-(302+21,250)=390,740(2,5pt
)5,05x16,20=81,81 (2,5pt
)3) (4/5-1/8)+1/5=35/40=7/8 (2,5pt
 )4عذد األواث 68x25/100=17:؛ عذد الذكىر 25-17=8 :أو 32x25/100=8
)(3,5pt
 )5يىشئ المتزشح مىصف الشاوية ((1,5pt) )AÔB
 )6يىشئ المتزشح ( )d1و( )d2متعامذيه في ) 0,5pt(O
أ  -يىشئ Aو Cعلى ( )d1بحيج ) 1pt (AO=OC=2cm
ب  -يىشئ Bو Aعلى ( )d1بحيج ) 1pt (BO=OD=4cm
د -الزباعي ABCDمعيه )(1pt

 )7أ.يزسم المعيه  ،AOBCبحيج )0,5pt(AO= 2cm
ب(1pt)CÂO=65 .
1.5pt

Ô

 )8المساحة المخصصة لشراعة الذرة
)(400x500)-(40x40)=198400m =19,84ha (3pt
)9) 44,02hl 863dm3=52650dl (2.5pt
)26q35kg= 2,635t(2.5pt
)350cl 443cm3=3,943l(2.5pt
)60,2dm3 140dl=4720cl(2.5pt
المذة الالسمة لملء الصهزيج هي:
)10
2

)25=25min (3pt

(25x25x25)=15625

