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 الشعبيتاجلمهىريت اجلسائريت الدميقراطيت 

 وزارة التربيت الىطنيت                                                       مديريت التربيت لىاليت اجللفت

 23/50/2512فدول علي                                             يىم:  متىسطت اجملاهد

 إختبار استدراكي يف الرياضياث
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      متوسطة عبد احلميد بن �ديس  

  يف مادة الر�ضيات  الختبار االستدراكيا

                 

    :التمرين األول                   

مرت نريد انشاء تصميم هلا على ورقة الكراس  39مرت و عرضها  78قطعة ارض مستطيلة الشكل طوهلا 

.ستعمال املقياس 
�

���
 **االطوال املدكورة سابقا هي اطوال حقيقية** 

 احسب طول و عرض هده القطعة على الكراس 

 

   :نيالتمرين الثا

  

  200يريد حداد قطع صفيحة حديدية مربعة الشكل طول ضلعها cm  لتحويلها اىل صفيحة ذات

 %6.25شكل متوازي أضالع مساحته تنقص عن مساحة الصفيحة املربعة مبقدار 

 احسب مقدار نقصان املساحة .لسنتيمرت املربع  

 احسب مساحة الصفيحة ذات الشكل متوازي األضالع  

 أنظر الشكل (ألضالع احسب طول قاعدة متوازي ا( 

 

    :لثالتمرين الثا

  لشاطئ سجلنا النسب املئوية للوحة رقم التسجيل لسيارات املصطافني اصطيافيف مركز  

  حسب اجلدول اآليت : 

  

 ما هي النسبة املئوية للسيارات التابعة لوالية غليزان ؟  

  سيارة . 450اذا علمت أن عدد السيارات اليت دخلت هذا املركز هو 

 ما هو عدد السيارات التابعة لوالية مستغامن ؟  

 مثل معطيات هذا اجلدول مبخطط أعمدة  

  وفق  املقياس التايل :

 cm 1والية                        أفقيا  :

: �  cm 1                 10 %   عمود

   

  الوالية  الشلف  غليزان  تيبازة  مستغانم   المجموع 

%100 
40% 25% x 15% النسبة المئوية  

متوسط 2المستوى             
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   بالرباح 1956جانفي 15متوسطة :              متوسط                                       نيةالمستوى الثا
          : ساعــة ونصـــف�المــــدة                                          2016/2017 السنة الدراسية :

    

  مادة الرياضيات  االستدراكياالختبار 
  

  :التمرين األول

  :إليك الجدول األتي 
  5  10  30  عدد البيض
  39  65  180  السعر (دج)

  ل؟هل السعر متناسب مع عدد البيض ؟ علً  -
   : التمرين الثاني

  من الفرينة  75kg من القمح تنتجkg 100إذا كان 

  ؟من القمح  kg 500ـ كم كيلوغراما من الفرينة تنتجها 1

  , كم يلزم من القمح إلنتاج هذه الكمية ؟ kg225إذا كان وزن الفرينة المنتجة هو ـ 2

  التمرين الثالث:

  ABCمتساوي الساقين قاعدته مثلث  [BC] :حيث  

BC=5cm ; AC=4 cm ;  AB=4 cm  

  . AC+AB و  BCقارن بين  -1

  ]BC[ ,[AC], [AB] ) محاور األضالع1Δ) ,(2Δ),(3Δعين  (ثم  ABCأنشئ المثلث  -2

  على الترتيب .

  وعين بدقة مركزها ونصف قطرها. ABC) المحيطة بالمثلث Cـ أنشئ الدائرة (3

  :لرابعالتمرين ا

ABCD  مستطيل بعداه AB=6cm   ,  AD=4cm  

  .[AB]منتصف  O والنقطة  

 AOD ,DOC,COBــ أحسب مساحة المثلثات 1

  ABCDاستنتج بطريقتين مختلفتين مساحة المستطيل  -2
  

  بالتوفيق و النجاح   1/1صفحة  هىــانت
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