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  مھوریة التونسیةالج
   والتكوینوزارة التربیة
  

 

 
  مناظرة االلتحاق بالمدارس اإلعدادیة النموذجیة

   2008 دورة  
 9 إلى س 8من س   :الـحصـــة الریاضیات :  بــارـتـاالخ 2008 جوان 21السبت   :التاریخ

  
       1المسألــة رقــم 

ّأراد عامل شراء دراجة ناریة یستعملھا في التنقل إلى مقر عملھ، ثمنھا األصلي  ّ ّّ ّ1248 
  .ْخیارینّ فعرض علیھ التاجر د
ّشراء الدراجة الناریة بالتقسیط على أن یدفع تسبقة قدرھا  : ّالخیار األول - ّ  ویدفع  د360ّ

  . د95.750ّ قسطا شھریا قیمة الواحد 12
ّشراء الدراجة الناریة بالحاضر مع التمتع بتخفیض قدره : الخیار الثاني  - ّ ّّ ّ6 % 

  . من الثمن األصلي
ّ ابحث عن ثمن شراء الدراجة الناریة في صورة الدفع حسب الخیار األول① ّ ّ ّّ ِ.  
ّ بین ثمن شراء الدراجة الناریة بالحاضر وثمن شرائھا بالتقسیط؟ق ما الفر② ّّ   

       2ـم المسألــة رقـ
ّاتفق أعضاء مجلس بلدي على تجمیل إحدى ساحات المدینة بإقامة نافورة وسط    ّ

ّقرص دائري وفقا لما یبینھ التصمیم الموالي المنجز حسب السلم  ّ ُّ ُ ّ ُ َ ِ
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ّیمثل الشكل المعین الحوض الذي ینساب فیھ ماء النافورة بینما یمثل باقي ُّ ُ ُّ َ ُ ّ ّ القرص الدائري ّ ّ

ّالفضاء المعشب المحیط بالنافورة َ ّ َ.  
ّ ما قیس المساحة الحقیقیة للمعین بالم①    ؟2ُّ
ّ ما قیس المساحة الحقیقیة للفضاء المعشب بالم②    ؟2ّ

       3المسألــة رقــم 
ّقرر فالح نقل منتوجھ من ضیعتھ إلى سوق الجملة فانطلق بشاحنتھ في الساعة    َّ ْ َ  و 6ّ

ّ راغبا في الوصول قبل الساعة الثامنة صباحا إلى س/ كم50ّباحا بسرعة معدلھا ص دق 14 ّ َ
ّالسوق، إال أنھ بعد  ّ ّ من ساعة االنطالق تعرضت الشاحنة إلى عطب استوجب  دق36ّ ّ

ّثم واصل الفالح تنقلھ لیكمل بقیة المسافة التي تمثل .  دق35ُإصالحھ  ّ ُ ّ ّ ّ
3
ة المقطوعة  المساف2

ّمحافظا على معدل السرعة نفسھ ّ.  
ّ احسب المسافة الجملیة الفاصلة بین ضیعة الفالح وسوق الجملة① ّ ُ.  

ّأثبت حسابیا أن وصول الفالح إلى سوق الجملة  كان بعد الساعة الثامنة ② ّ ّّ ّ.  

ّ ویشتري الفالح الوقود بحساب  كم100ّ من الوقود كل  ل10ّ تستھلك ھذه الشاحنة ③
  .اللتر الواحد د 0.840

ّاحسب كلفة الوقود المستھلك خالل ھذه السفرة ذھابا وإیابا ّ ُ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


