
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الوطنيةالتربية  وزارة

  متوسطة : 
  2017/2016السنة الدراسية : 

   
  دة : ساعتانـالم  ختبار في مادة: الرياضياتإ

  
  نقاط) 3( :التمرين األول

 أوجد العدد المجهول في كل حالة :  )1

5,5 +⊡= 10        ;      17 −⊡= 7      ;       2,5 ×⊡= 25 

  سنوات .  5أخته مريم بـسنوات وينقص عمره عن عمر  10عمر علي    )2

 أكتب معادلة تسمح بحساب عمر مريم ؟ •

  أحسب عمر مريم ؟ •

  )ةطنق 3( : التمرين الثاني

  .متعامد ومتجانس المستوي المزود بمعلم  فى

؛ 2−�� قطعّلم النّ  )1 − 2�  ; ;  �3 ؛ ��0    .  ( 0  ؛  4−)�  

 على الترتيب بالنسبة لمحور الفواصل .  � و �نظيرتي النقطتين    � و � أنشئ النقطتين  )2

 ؟ � و �ماهما إحداثيتي النقطتين  )3

  نقاط) 3( : الثالثالتمرين 

� :  أنشئ الزاوية   )1��� = 65°  . 
�منصف الزاوية   ("�!أنشئ نصف المستقيم    )2���  . 

�قيس كل من الزاويتين :  إستنتج   )3�"� �"   و   ��     .  

  نقاط) 3( :رابعالالتمرين 

  . (�)تنتميان الي الدائرة   �  و  �النقطتين  لتكنو   $ النقطة  hدائرة مركزه   (C)لتكن   •

�$  حيث : أعد رسم الشكل المقابل  )1 = 3%&   ;   �� = 5%& 

 . (�)بالنسبة للدائرة  '��!   قطعة المستقيمماذا تمثل  )2

 . (∆)بالنسبة للمستقيم  (�)نظيرة الدائرة  �)��الدائرة  أنشئ )3

)�)�* أنشئ  )4  . (∆)بالنسبة للمستقيم '��! نظيرة قطعة المستقيم  +

)�)�* قطعة المستقيمماهو طول     )5 + .  

  2من  1صفحة 
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  نقاط ) 80(: الوضعية اإلدماجية

  
I(ائز لتوزيعها على القائمون على الحفل عددا من الجوشترى بمناسبة يوم العلم حيث اة توسطم  حتفلتا

 DA  1500جوائز هو 5قين إذا علمت أن ثمن التالميذ المتفو

 هو ثمن الجائزة الواحدة ؟ ما )1

 أكمل الجدول اآلتي : )2

  عدد الجوائز  5  7  20  25  30

  (�,)الثمن   1500        

II(   النسبة المئوية للتالميذ المستفيدينأن  تلميذا و 600عدد تالميذ المتوسطة هو إذا علمت أن 

  %25من الجوائز هي                

 أحسب عدد التالميذ المستفيدين من الجوائز ؟ )1

 ستنتج النسبة المئوية للتالميذ غير المستفيدين من الجوائز ؟ وماهو عددهم ؟إ )2

III(  للعالمة عبد الحميد ابن أحضر رسام لرسم لوحات فنية تحسيسية بأهمية طلب العلم فقام برسم صورة

 ظا على  تناسبيةفمحا &%8   طولهاو  &%4 باديس وذلك بتكبير صورة مستطيلة الشكل عرضها

 .&3    األطوال فتحصل على صورة مستطيلة طولها

 ما هو المقياس الذي إستعمله الرسام ؟ )1

 أوجد عرض الصورة  المكبّرة عندئذ ؟ )2

 أكمل الجدول : )3

    الطول  العرض

)البعد الحقيقي      )  

  (/)البعد بعد التكبير     

 

  

  2 من 2 صفحة
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