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I(

لعبیقترح نادي لكرة القدم یلعب فریقھ بالبطولة الوطنیة صیغتین للدخول إلى الم

لكل مقابلة یحضرھاDA 50الصیغة األولى : یدفع المتفرج 

.عن كل مقابلة یحضرھاDA30و  DA 260الصیغة الثانیة : یدفع المتفرج إشتراكا ً سنویا ً 

مقابلة خالل سنة30مالحظة : الفریق یلعب 

؟مقابالت8/ ما ھي الصیغة الرابحة لسلیم لحضور 1

؟مقابلة14/ ما ھي الصیغة الرابحة ألحمد لحضور 2

II(

ھو عدد المقابالت التي یحضرھا متفرج خالل سنةxلیكن

حسب الصیغة األولىلحضور المباریات خالل سنةالمبلغ المدفوع 1Pو

2P الثانیةةحسب الصیغلحضور المباریات خالل سنةالمبلغ المدفوع

xبداللة 2Pو 1Pعن / عبرّ 1

حسب الصیغة الثانیةDA 1010/ إذا كان كریم سدد في الجملة خالل سنة 2

فما ھو عدد المقابالت التي تفرج علیھا

III(

)O , I , Jالمستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس ( 

 )1 cm مقابلة )2على محور الفواصل یمثل

 )1 cm 100على محور التراتیب یمثلDA(

)2d: (x30 =2y+ 260)     ؛  x50 =1y) :1d/ أرسم المستقیمین  1

/ إستعمل البیان لإلجابة على األسئلة الموالیة :2

* ماھو عدد المقابالت التي یتساوى فیھا المبلغین

مقابلة و ماھو المبلغ المخصص لھا20فضل لو تفرج  صالح * ما ھي الصیغة األ

ماھي الصیغة األفضل لھ و ماھو عدد المقابالت التي یمكن لھ التفرج علیھاDA 500* إذا كان لرفیق 
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مع كامل تمنیاتنا لكم بالنجاح 
والتوفیق
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