
  2016ماي  18متوسطة صغير عبد هللا وادي جر.                                                                    التاريخ : 

  ساعتان.                                                                                        المستوى : األولى متوسط المّدة :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

����ـ حل المعادلتين : 1: التّمرين األّول �⊡� ���                     ،� 	⊡� �  

  دينارا.���كما يملك أخوه زيد مبلغا أقل منه بـ :  دينارا ، ����ـ يملك أحمد مبلغ  2                 

  أ ـ مثّل الوضعية بمخطط.   

  هذه الوضعيّة بمعادلة. ب ـ عبّر عن  

  جـ ـ ما هو المبلغ الذي يملكه زيد؟  

  ة؟ل المقابل ال يمثل تناسبيّ ـ إشرح لماذا الجدوّ 1: التّمرين الثّاني

  ة ،ة تناسبيّ ل اآلتي وضعيّ ـ إذا كان الجدوّ  2                  

  أتممه بما يناسب :                       

  

يث ـــــــــــساعة خالل األسبوع .ح20روس في المنزل ، فيجعل لذلك ينظم  التّلميذ سعيد وقته لمراجعة الدّ التّمرين الثّالث:
ة اعات لبقيّ ساعة للعلوم وباقي السّ 1ة وساعة للفرنسّي 2ياضيات ، وساعات للرّ 6ة ، والعربّي غة ساعات لمادة الّل 4يخصص 

  المواد األخرى.

  ة المواد.ـ أحسب عدد ساعات مراجعة بقّي  1

  ل.ـ نّظم هذه المعطيات في جدوّ  2

  ل هذه المعطيات بمخطط مستطيالت(أعمدة).ـ مثّ  3

  


على شكل متوازي مستطيالت أبعاده : يوجد في إحدى البلديات خزان ماءالمسألة:��   ,    ��    ;   ��  

  ـ أحسب حجم هذا الخزان بالمتر المكعب.      1  : 1الجزء 

  تر.ـ  حّول هذا الحجم إلى اللّ  2              

  .%��إذا كان هذا الخزان مملوء بالماء ، واستهلك منه سكان البلدية ما نسبته  : 2الجزء 

  تر.بالّل  كـ أحسب حجم الماء المستهل 1              

  ـ أحسب حجم الماء الباقي في الخزان. 2              


ة بصنع مجسم صغير لهذا الخزان بمقياس : قامت البلديّ  3الجزء

���
 .  

  . في هذا المجسم بالّسنتيمتر؟ ��
أحسب كم يصبح البعد ـ  1              

  هو  مخطط، إذا كان مقياس هذا ال ���
ة بمسافة على مخطط رسم بمسافةـ يبعد الخزان عن مقر البلديّ  2              

                  


����
  .بالمتر ة والخزانة بين مقر البلديّ ، أحسب المسافة الحقيقيّ  
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الث في الّرياضياتاالختبار الثّ   
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belhocine : https://prof27math.weebly.com/




