
  

 2020/2021   :            املومس ادلرايس                       متلن بولامس اموزري امبويدة             

امفرض الأول يف مادة امرايضيات  
ساػة ونطف :                    املدة امزمنية                 اكتطاد وتس يريامس نة امثانية  : املس توى

 

 من فطيةل الأؾنام، 28%مهنم  رأأسا من احليواانت ادلاجنة، 850حتوي مزرػة ػىل    :اهمترين الأول 

ضايح من %24  .هذه الأؾنام يه كباش ضاحلة ملأ

 .امرؤوس من فطيةل الأؾنامأأحسب ػدد   (1 

ضايحأأحسب ػدد   (2   .امكباش امطاحلة ملأ

ىل ػدد   (3  ة اميت ميثوها هذا امؼدد ابمنس بة ا   .حيواانت املزرػةما يه امنس بة املئًو

جاميل ًلدر بـ  مث أأػاد بيؼها لكها غش ية ًوم  دج 2.000.000 اشرتى أأحد امتجار لك هذه امكباش مببوؽ ا 

جاميل ًلدر بـ   . دج2.800.000 امؼيد الأحضى املبارك مببوؽ ا 

 .امرضيب املؼامل ،امتعور امنس يب، امتعور املعوق   :أأحسب لك من (1 

لتني خمتوفتني (2  ة مهذا امتعور بعًر ماذا متثل؟       .أأحسب امنس بة املئًو

 ة خالل فرتة امظهرية  :اهمترين امثاين  امّسوسةل املوامية متثل درجات احلّرارة مبؼظ املدن اجلزائًر

16 ،10 ،16 ، 10 ،25 ،32 ، 10 ،16 ، 4 ،19 ،10 ،32 ،19 ،16 ،25 ،19 ،4 ،

16 ،19 ، 10 ،25 ،25 ،16 ،4 ،19 ،25 ،16 ،10 ،19 ،25 ، 16 .
 ما هو اجملمتع ال حطايئ املدروس ؟ (1

 .ما ّظبؼها ؟.   ما نوغها ؟.   املدروسة ؟ال حطائيةما يه املزية  (2

 .ما هو املدى احلّراري نوسوسةل؟.    ما هو امتكرار املكي نوسوسةل؟ (3

يعها ؟.   رتب امسوسةل ترتيبا تطاػداي ؟ (4  .ما هو وس ّ

 .أأحسب الاحنراف امُربؼي ؟.  ما هام امُربؼيني الأول وامثامث ؟ (5

 أأرمس اخملعط ابمُؼوبة ؟ (6

؟  اذلي ًوخص بياانت امّسوسةل امسابلةأأمكل اجلدول امتايل (7

 درجة احلرارة      

 امتكرارات      

 تكرار م ص      

 تكرار م ن      

 امتواترات      

 تواتر م ص      

 تواتر م ن      
 

 .ما هو منّوامها ؟.   أأحسب وّسعها احلّسايب؟ (8

 مثّل امتكّرارات دلرجة احلرارة بأأمعدة بيانية، مث أأنىش مضوع امتكرارات ػىل نفس امشلك ؟ (9
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