
 
 2015/2016 –ثا.سيدي عمرو التآهيلية  –الثالثة ثانوي إعدادي – لثانياألسدوس ا 1واجب منزلي 

 

 03/03/2016بتاريخ انجز ذ.لحسن العسيان
 

 حل المعادلتين التاليتين:-(1

    (𝑬𝟏):  𝟓𝒙 − 𝟑 = 𝟐𝒙 − 𝒙  :(𝑬𝟐)و          𝟕
𝟐 = 𝟗 

حل المتراجحتين التاليتين ثم مثل الحلول على -(2

 مستقيم مدرج:

   (𝑰𝟐):  𝟐𝒙 − 𝟓 ≥ (𝑰𝟏)   و      𝟕 : − 𝟑𝒙 + 𝟒 > 𝟖𝒙 

 

 .مثلث معلوم 𝑨𝑩𝑪ليكن 

= 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑫انشئ النقطة -(1 𝑫𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑨𝑭⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑭انشئ النقطة -(2  ⃗ = 𝟑𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

= 𝑩𝑮⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑮انشئ النقطة -(3 −𝟐𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑨𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑯النقطة انشئ -(4  = 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

= 𝑩𝑭⃗⃗⃗⃗⃗⃗بين أن: -(5 𝟐𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

باإلزاحة التي  𝐵صورة النقطة  𝐸انشئ النقطة -(6

  .𝑨الى  𝑪تحول 

 

 

 

o نقط(  6):لثثاالتمرين ال 

يعطي الكشف التالي عدد األطفال في بعض 

 بتزارين: األسر

4-1-2-1-3-4-3-0-0-0-3-1-2-2-1-1-2-3-

2-2 

 حدد الساكنة اإلحصائية.-(1

ماهي الميزة المدروسة وحدد نوعها معلال -(2

 جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؟

 حدد الحصيص اإلجمالي.-(3

 اعط جدول الحصيصات-(4

حدد متوسط )معدل( األطفال في هذه -(5

 األسر

 كون جدوال للحصيصات المتراكمة.-(6

حدد منول والقيمة الوسطية لهذه المتسلسلة -(7

 اإلحصائية

من  ماهو عدد األسر التي تشتمل على أقل-(8

 ثاُلثة أطفال

على  ماهو عدد األسر التي تشتمل على طفلين-(9

 األقل

 

 

o  (نقط  6):األولالتمرين 

o نقط( 8):ثانيالتمرين ال 



 
 2015/2016 –ثا.سيدي عمرو التآهيلية  –الثالثة ثانوي إعدادي – لثانياألسدوس ا 1واجب منزلي 

 

 03/03/2016بتاريخ انجز ذ.لحسن العسيان
 

 حل المعادلتين التاليتين:-(1

    (𝑬𝟏):  𝟓𝒙 − 𝟑 = 𝟐𝒙 − 𝒙  :(𝑬𝟐)و          𝟕
𝟐 = 𝟗 

حل المتراجحتين التاليتين ثم مثل الحلول على -(2

 مستقيم مدرج:

   (𝑰𝟐):  𝟐𝒙 − 𝟓 ≥ (𝑰𝟏)   و      𝟕 : − 𝟑𝒙 + 𝟒 > 𝟖𝒙 

 

 .مثلث معلوم 𝑨𝑩𝑪ليكن 

= 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑫انشئ النقطة -(1 𝑫𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑨𝑭⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑭انشئ النقطة -(2  ⃗ = 𝟑𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

= 𝑩𝑮⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑮انشئ النقطة -(3 −𝟐𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑨𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗حيث:  𝑯انشئ النقطة -(4  = 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

= 𝑩𝑭⃗⃗⃗⃗⃗⃗بين أن: -(5 𝟐𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

باإلزاحة التي  𝐵صورة النقطة  𝐸انشئ النقطة -(6

 . 𝑨الى  𝑪تحول 

 

 

 

o نقط(  6):لثثاالتمرين ال 

يعطي الكشف التالي عدد األطفال في بعض 

 األسر بتزارين:

4-1-2-1-3-4-3-0-0-0-3-1-2-2-1-1-2-3-

2-2 

 حدد الساكنة اإلحصائية.-(1

ماهي الميزة المدروسة وحدد نوعها معلال -(2

 جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؟

 حدد الحصيص اإلجمالي.-(3

 اعط جدول الحصيصات-(4

حدد متوسط )معدل( األطفال في هذه -(5

 األسر

 كون جدوال للحصيصات المتراكمة.-(6

حدد منول والقيمة الوسطية لهذه المتسلسلة -(7

 اإلحصائية

من  ماهو عدد األسر التي تشتمل على أقل-(8

 ثاُلثة أطفال

ماهو عدد األسر التي تشتمل على طفلين على -(9

 األقل

 

 

o  نقط(  6):األولالتمرين 

o نقط(  8):ثانيالتمرين ال 


