
  متوسط المستوي :الثانية
  : ساعتان  ـــــدةالمـ

  اختبار الثالثي الثالث في مادة الرياضيات
  )نقطة 12(زء األول : ـــــــــــــــالج

  )نقط 03 (التمرين األول :
   10mوطول قطر قاعدته  40mبئر أسطواني الشكل إرتفاعه 

   (A)أحسب مساحته الجانبية  -1
  (S)أحسب مساحته الكلية  -2
  (V)أحسب حجمه  -3

  )نقط 04 (التمرين الثاني  :
   7cmوعرضه   xإناء على شكل موشور قائم قاعدته مستطيل طوله

   cm 9وإرتفاعه  cm 2630إذا علمت أن حجم الموشور هو  xأحسب  -1

1ملئ هذا اإلناء الى   -2

3
 من عمقه ماء

  ماهو حجم الماء الموجود في اإلناء  -  
  )نقط 03 (التمرين الثالث :

  في الحقيقة km 6عىلى خريطة تمثل  mm 24إذا كان 
  في الحقيقة . cm 4,8دون أن تحسب المقياس . ماذا تمثل  -1
  أحسب مقياس الرسم -2

  )نقط 02 (التمرين الرابع :
  في كل من الحالتين التاليتين مع التعليل  ABCهل يمكن رسم مثلث  )أ

1- BC = 10cm   ،AC = 4cm   ،AB =5cm    
2- BC = 6cm     ،AC = 8cm    ،AB = 10cm  

  مركز الدائرة المحيطة بالمثلث الذي يمكن رسمه O )ب
   Oماهو موقع النقطة  -
  OC = OBأثبت أن  -

  ) نقط 08(زءالثاني :ــــــــــــالج
  ــةــــمسألـ
  حلول المعادالت التالية: A ،B ،C ،Dعين األعداد  -1

 10 80A =   ،32
2

B
=   ،3

4

C =   ،3 4 25D + =  

43Aتحقق أن : - B C D+ + + =  
 (5)في فئات متساوية الطول ) 20 – 0(ت من افي مادة الرياضيات العالم 2AM2وزعت عالمات تالميذ قسم  -2

  على الترتيب . A ،B ،C ،Dوتكرارات الفئات هي األعداد 
  ماهو عدد تالميذ القسم -
 التكرارات ،التكرار النسبي ،النسبة المئوية للتكرار بالتقريب الى ضع جدوال تبين فيه فئات العالمات ، -

    1

10
  بالنقصان .

 على أعلى عالمة  المتحصلكرمت األستاذة التلميذ  -3
  أي فئة ينتمي هذا التلميذ ؟ إلى –  
  قسموا الى فوجين من أجل منافسة بينهما   15-5التالميذ المتحصلين على عالمات من  

  ماهو عدد تالميذ كل فوج ؟ -
 الفوجين دينتمي الى أح  4,75هل التلميذ المتحصل على العالمة  -

  العالمات والتكرارات بمخطط مستطيالت.   فئاتمثل  -4     
     

  بالتوفيق  1/1الصفحة   انتهى
https://prof27math.weebly.com/Belhocine :  
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belhocine : https://prof27math.weebly.com/




