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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

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



 

 الصفحة 

1 / 1 

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 2ساعتـان  3 الرياضيات
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 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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