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 2من1ّصفحةال

 よ  ائ  ز  か الج  ي  ور  ه  م  الج   
 ب  ع  か الش  ي  اط  よ  ق  يم  か الد   ي 

 かي 

 ب  ر  الت   ة  ار  ら  و      
 かي  ن  ط  الو   か  ي 

 ب  ر  الت   か  ي  يよ  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ か ي  س   ــــ よ و 

 ـــ かيع  ر   ら  و ب  ـــ か اص  الخ   ꞌꞌق  و  ف  الت  و   اء  ج  الか ꞌꞌ  よ  س  ر  د  م  

 
 
 

 

 

ل  مよين اأو   (2î): الت 

 ناسبيかبأكمل الجめ，ل اآتي باستعمال معامل الت  

 5 7 الكتえعめد 
 

11 

 (DAالثمن )
 

1000 600 
 

اني مよين الث   (3î): الت 

お فع )خاصか بالطلبか مめ  ب يقترح طよيقか للDA  め 36000حاسوب )كمبيوتよ( بثمن  «The Best»يعよض امحل 
かاحل سنよم かب(عل゜ ثاث 

 امよحلか اأ，ل゜: دفع ثلث امبلغب -
 امبلغ الكليب من %25امよحلか الثانيか: دفع  -

 الثか: دفع ما تبقى من امبلغبامよحلか الث   -

 حسえ امبلغ الや´ يめفع。 الطالえ في كل مよحلかبا    

 (3î) :الثمよين الث  الت  

ل حقًا    ب怠態5待待 بامقيا    مستطيًا نمث 

 ب120m( طول هやا الحقل 1

 سê؟ول عل゜ الよ  ما هو الط   -

2  よا الحقل عل゜ الやض هよع ) ê3سcmب 

 لهやا الحقل؟ما هو العよض الحقيقي  -

 

 

  

  むة: اماきا ياضي   よال 
ط وى اأ : تتو  ام  متوس 

 5/2019ة/23اريみ: الت  

 تانساع: ةامد  
ل  الث  

ص  ار  الف  ب  ت 
خ  ثا   ال 

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


 2من2ّصفحةال

 (4î): ابعمよين الよ  الت  

[AB]  طولها êمستقي か8قطعcm ب岫∆岻  かا لهاب النقطゆمحوM   かتقاطع القطع かهي نقط[AB]  
 ゆامحو，岫∆岻ب 

 كلب( أنش ئ الش  1

 ب MC = 3cmبحيث   岫∆岻نقطか من  C( لتكن 2

لبABCما نوぱ امثلث  -  ؟ عل 

 ب (AB)بالنسبか إل゜ امستقيC  êنظيرお النقطD  かقطか ( أنش ئ الن  3

 ب(AB)سبか إل゜ امستقيê بالن   ABCما هو نظير امثلث  -

-   よال ぱباعي ما نوACBD؟ 

かالوضعي :(8î) 

 بمناسبか شهゆ よمضاî الكよيê أعلنت لجنか مسجめ "اأゆقê" عن تنظيê مسابقか لحفば القよآî الكよيêب          

 :ل الجزء اأو  

 سنかب 8تامنتسبيî لهやه امسابقか من فئか أقل من ل أعماゆ الي يمث  الجめ，ل الت  

 7تإل゜  6تمن  5تإل゜  3تمن  2تإل゜  ةتمن  نالت  

 8 10 12 عدむ امنتتبين

 ما هو عめد امنتسبيî؟ (ت   

 سنか؟ 3ت( ما هي النسبか امئويか للمنتسبيî اأقل من 2

ل معطياき هやا الجめ，ل بمخطط مستطياきب3 ِ
 ( مث 

 :انيالجزء الث  

 きمستطيا ら́عل゜ شكل متوا よتم かعل゜ علب おゆه عباもأستا か ا أحめ امنتسبيî لهやه امسابقか أحضよ هめي  らكよي 
 ب10cm ،20cm ،5cmأبعادها

   î1علما أkg  きاも かتلزم。 علب よم cm 800من الت 
3.  

ضع في هやه العلبか؟  -  ， ´やال よم  ما ，îら الت 

    ۞۞۞ 

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


الرياضيات2017–2018 يف الثالث الثالثي الرياضياتاختبار يف الثالث الثالثي اختبار

الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
متوسط األوىل السنة : املستوى مقلع – أبنائه و مقران مالكي متوسطة

سا 02 : المــدة �

نظافتها. و الورقة لتنظيم نقطة ُتمنح المصّحح. استعمال و الشطب تجّنب

نقاط) 02,5) األول: التمرين

: ن التالي ن املعادلت ُحل (1)

 + 3,5 = 7,8
25 −  = 10

. 150DA ِبـ كراريس 3 أحمد ى اش (2)

بمعادلة. الوضعية هذه عن ِ
ّ ع (ا)

الواحد. الكراس ثمن ِجد (ب)

نقاط) 03) الثاني: التمرين

O−5 −4 −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4

−4

−3

−2

−1

+1

+2

+3

A

B

املقابل. املعلم رسم أعد

. B و A ن النقطت ْ َ إحداثي اقرأ (1)

. C (+2;−3) النقطة علم (2)

؟ ABOC ي الربا نوع ما

ABOC ي الربا نظ ء أن (3)

اتيب. ال ملحور بالنسبة

نقاط) 03,5) الثالث: التمرين

محورها. ، (Δ) املستقيم ء أن ثم 6 cm طولها [AB] مستقيم قطعة ارسم (1)

. [AB] مع (Δ) تقاطع نقطة K نسم

. (Δ) يعامد و M يشمل الذي (T) املستقيم ء أن ثم OM = 4 cm بحيث (Δ) من M نقطة ن ع (2)

ل. عّلِ ؟ (AB) و (T) املستقيمان هما كيف
.×MOB الزاوية منصف ، [O) املستقيم نصف باملدور، ء، أن (3)

.ÖBO القيس احسب

2 1... ...



نقاط) 03) الرابع: التمرين

: الرياضيات مادة ي متوسط ى أو سنة قسم تالميذ عالمات إليك
16 10 10 14 16 08 14 10 10 16
10 08 16 14 10 14 14 08 16 10

: ي التا الجدول أتمم (1)

العالمة 8 14 املجموع
التالميذ عدد
الزوايا أقياس

؟ القسم تالميذ عدد هو ما (2)

دائري. نصف بمخطط املعطيات هذه مثل (3)

نقاط) 08) اإلدماجية: الوضعية

A
B C

DE

70 m

3
0
m

املقابل). الشكل ي (موضحة مزرعة أحمد عم يملك

املزرعة. مساحة احسب (1)

الزيتون. أشجار لغرس BCD القطعة ُربع أحمد عم خّصص (2)

الزيتون. ألشجار املخصصة املساحة احسب
، 1,5m ارتفاعھ و 2m عرضھ ، 3m طولھ املستطيالت متوازي شكل ى ع مائي حوض املزرعة ي يوجد (3)

األشجار. لسقي أحمد العم يستعملھ
املائي. الحوض حجم احسب

فيھ. املاء حجم فاحسب ، 75% بنسبة مملوء الحوض أّن علمت إذا (4)

! الورقة تسليم قبل تمرينا أو سؤاال َتْنَس لم أنك من تأّكد

النجاح و بالتوفيق لكم خالصمتنياتنا مع

2 2— —



               6172مايو  71: تاريخال                                                             -   غليــــزان -  العقيد عثمان :متوسطةال        

  فً مبدح انشٌبضٍبدانثبنث  ًاخزجبس انثالث
                                                                  : ساعتانةالمد                                                                    من التعليم المتوسط  ول األ :المستوى              

                              

  نق اط ( 44) التمرين األول  
 مهم انجذول اَرً هى جذول رىبسجٍخ؟ عه   (1

 

 

 

 انعمم (. ) أركش مشاحم أوقم و أرمم جذول انزىبسجٍخ اَرً: (2

 5 4 

72 34  

 نق اط ( 43 )التمرين الثاني  
 انحبالد اَرٍخ، مب همب انشكالن انمزىبظشان:مه ثٍه  (1

 

 

 

 

 

 

 أسسم مثهثب مزسبوي انسبقٍه و مشثعب ثم  أسسم محبوس رىبظشهمب. (2

 (   نق اط 43) التمرين الثالث  
 إنٍك انجذول انزبنً:

  1 5 (cm)انجعذ عهى انزصمٍم 

 4  54 (km)انجعذ انحقٍقً 

 مع مشاعبح انىحذاد:

 مب هى مقٍبس هزا انزصمٍم. (1

 أكمم انجذول. (2

  ( نق اط 43) التمرين الرابع  

  MUSICALEإنٍك انشكم انمقبثم انزي ٌمث م مزىاصي انمسزطٍالد 

 .4cmو  6cm ،4cmأثعبدي 

 شٌش:أركش و ثذون رج (1

 أسثعخ أحشف مزىاصٌخ. (أ 

 .MAEطجٍعخ انمثهث  (ة 

 وجهبن مزعبمذان. (ج 

 .CMIEطجٍعخ انشثبعً  (د 

 حجم مزىاصي انمسزطٍالد. Vاحست  (2

 
  نق اط ( 47) المسألة  

 مجٍعبد محم مالثس نشهش انمقبثم ٌمث م مخطط انمسزطٍالد 

 حست انمقبس. 2416مبسس 

 هزي انمعطٍبد فً جذول. وظ م  (1

 ثٍعذ فً هزا انمحم. احست عذد انمالثس انزً (2

 مب هى انمقبس األكثش مجٍعب؟ (3

 احست انىسجخ انمئىٌخ نهمالثس انزً مقبسبرهب أكجش (4

 . 44مه 

 مب هً انمقبسبد انزً مه أجههب ركىن مجٍعبد  (5

 ؟144انمالثس أقم مه 

 

 7 3 2 عذد انكشاسٌس

 64 04 214 (DA)انسعش 

×…..

. 

 (5انحبنخ ) (4انحبنخ ) (3انحبنخ ) (2انحبنخ ) (1انحبنخ )



 أسرة المادة تتمنى لكم التوفيق والنجاح                           1/1صفحة                   

 

 

2016 /05 /10التاريخ :                             بالرباح                           1956جانفي  15متوسطة 

  ة ونصفالمدة :  ساع                                       متوسط                              أولىالمستوى : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في مادة الرياضيات الثاالختبار الث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نقاط)5,5 :( التمرين األول

  إليك الجدول التــــــالي الذي يمثل وضعية تناسبية :   

  
  

  

  

 أحسب معامل التناسبية  )1

  )العمليات مطلوبكتابة (أكمل الجدول  )2

  نقاط) 5: (التمرين الثاني 

  

 .40%   هي نسبة تالميذ مستوى السنة أولى متوسط  , اتلميذ 300متوسطة يوجد  في 

 عدد تالميذ السنة األولى ؟ ما هو )1

 ماهو عدد تالميذ باقي المستويات  )2

  استنتج النسبة التي تمثلهم  )3

  نقاط),53(: التمرين الثالث

   .   km220  في الحقيقة المسافة بين مدينتي الوادي وبسكرة 

  على التمثيل بمقياس بين المدينتين  ما هي المسافة -
�

�������
   

  نقاط) 60(المسألة : 

 كل  الخزان بالماء من ِأل . مُ  12m  ,m 6  ,2mفي مزرعة الحاج أحمد خزان ماء على شكل متوازي مستطيالت أبعاده      

  أجل سقي األشجار وحقول الخضروات.

  ماهو حجم الخزان عند ملئه بأكمله بالماء؟ )1

بعد عملية السقي أفرغ   )2
�

�
  حجم الماء  

 ؟ ماهو حجم الماء المفرغ  -أ

 في الخزان استنتج حجم الماء الباقي   - ب

  ما هي موضحة في الجدول اآلتي :ك مزرعتهالموجودة ب شجاراأل أنواعيستغل الحاج أحمد الخزان لسقي مختلف  )3

  المشمش  العنب  الزيتون  البرتقال  النخيل  نوع األشجار

  6  7  10  8  12  العدد

   

  مثّل معطيات الجدول بمخطط أعمدة  -

) haالمساحة ( 85129

) qاإلنتاج بالقنطار(68153  

https://prof27math.weebly.com



 2018/2017لم◆ｉسطلＯث″ｏＸ§اＯس ن§لال-¶نلمｏＲةلل-م◆ـــｉسط§ل‡Ｍـ″ش§ل忽ـــــＶ⇒ل

  

 2من  1صفحة 

ل∀اطｏ§لاＯش◯بｏ§ـزائ∀ｌ§لا降مＨـｌ′ｉ§لا郊ـｇＶـلا郊ل
§ｏطنｉＯلا§ｏ＄رＯايلو¨ا′╄لاｉبＯلٔأملا§ｌلｉＯل§ｏ＄رＯلا§ｌ∀ｎ⇒لم
ل2018لم″يل21ل■ننالٕل:للاＯ◎″′خلمـ″╊╄لاＯ∀اضｏ″╅يللث″Ｏ□اخ◆ب″′لاＮ∽ＥＯلاＯل

ل⇒╄ل:لس″‡◎″نـامل–ل¶نلمｏＲةل–م◆ｉسط§ل‡اش§ل忽ـＶ⇒ل م◆ｉسطلٔأوىامسـ◎ｉى:ل

 î(: 12أ，ل ) الجـــりء

 : (î 3,5)التمよين أ，ل 

郊ل:ـ⇒وللا§ｑل★ن″سب§ｏ◯لوضＮلمث酷″◎Ｏلا
ا鉱ز¶⇒╊ل  5 7 10   

 DAاＯس◯∀ل＄ــل 22,5  52,5  82,5

 ◎ن″سبｑ§،لملٔأمملا郊ـ⇒ول.اＯلم◯″مＮللو→ـ⇒أٔل (0

 .خز╄ل21لمＮ＄″Ｈٔأحس￥لامب０ＲلاｉＯا→￥ل╊ف◯ｅل (0

 : î( 2,5) التمよين الثاüي

مｑＨ″‶لاＯ∀مللcm3,1مｏＲةلؤأملاＯبｉايل¶穀لاｌ∀鉱ط§ليلامس″ف§ل＄نلم⇒ｌن§ل¶نل
0000005

ل.1

 ٔأحس￥لامس″ف§لاｑＨｑＨ酵§ل＄نلام⇒ｌن◇ن. (0

 .km128¶نلمｏＲةلولمسＸ″ｑＭ§لٕا╋ال¶ＶＲ☆لٔأنلامس″ف§لاｑＨｑＨ酵§ليللم⇒ｌنيلٔأحس￥لامس″ف§ل¶穀لاｌ∀鉱ط§ل＄ن (0

 : î( 3) ثالثالتمよين ال

0) .§ｑＨｑＨ酵اللاｉلبٔلطＮ＄″ＨشللامＯٔأ¶⇒ل′ملا 

ل.ｏ忽طلاＯشللＷ‡Pللx¶رل＄⇒لةل (0
cmxل¶ＶＲ☆ٕا╋اللABCDEلٔأحس￥لمس″ح§لا閤″ي (1 5. 

 : î( 3) الよابعالتمよين 

ل.cm5,3ح∀فｅلمثＮلمＭ◯￥لطｉللاＯشللامＮ＄″Ｈل
ｌ̈§لＲＰح∀فل (0  .AB¶نلللألح∀فلامｉا

 .AB¶نلألح∀فلاｌ╊ｉＶ◯Ｏ§لＲＰح∀فل (0

 .ملامＭ◯￥ـٔأحس￥لج (1



 7/2018201 متヲسط أヱلىالسنة  - عين مليلة -تـــヲسطة عムــــゅشة محــــــــمギ م

  

 2من  2صفحة 

 

 

 î(: 8الجـــりء الثاüي)
 :ال．ضعية إدماجية 

ٕاح⇒ىلام◎ｉسط″╅لم⇒ｌن§ل¶نلمｏＲةلل★امｑ⇔ل★نｉ ｌＮＨحلｑＥｏＫ§للٔأسＥهططلاＦＲ ¶麹ليلمＭ◆￥لام⇒ｎ∀ل
Ｊ⇔كلا降′ا←§لوｆن″كلف′§ل○سＷＭلبＨＯ∀╃لمＷللｉس″ئＮلＮＨＸلＥＲ◎惚§لمه″لا酵″فةل،لاＯس ｏ″′╄لو＄مؤسس همل
ل○س ◎◯ＮＶلٔأيلوس ｏة.لام◎ｉسط§لل

ل
 الجــりء أ，ل :

 م″يلاｉＯس ｏةلالＪٔرلٕاس ◎◯黒ًل. (0

 ¶⇒╊ل★امｑ⇔لｅ★″ｆلام◎ｉسط§.لٔأو→ـ⇒ (0

 : ثاüيالجــりء ال
ل″نلام⇒ｎ∀لب郊⇒وللالٓ لＯ∀ملا麹ططلٕا¶اｄ.ٕاس ◎◯

لوس ｏةلاＯ◎نＮＨلللل
84 126 252 42 ⇔ｑام◎Ｏل¶⇒╊لا

 ｌن″س￥لٔأمＮلاＥＯ∀ا２″╅لم″ (0

 .★نＮＨلةＯللوس ｏل)بＯ◎⇒وｎ∀لٕاىلاｉＯح⇒╄(لامئｌｉ§ل§ٔأحس￥لاＯنس ب (0

1) Ｎ※نس￥لمＯلاｅ★″ｆل∽Ｘللفمخططل╊ائ∀يلｄ∀طＧcm3. 

ل
 L’Effaceurام″يللاＨＯمالٓةلمنｉعلٕاس ◎◯黒لل :تàبي。 

لوＨｑＧ╊§Ｅｏ♪Ｘ§للاｇＯن⇒س ｏ§لألشالل–جن￥لاＯ◇شطｏ￥ل–لاＪ◎￥لخطلمＨ∀وءل- :تقديê ال．ゆقة
 تأخや بعيî إعتباゆ: ) مàهجية التحよيô+よظافة ال．ゆقة (



 7/2018201 متヲسط أヱلىالسنة  - عين مليلة -تـــヲسطة عムــــゅشة محــــــــمギ م

 20مＷلل20صＥح§لل̈′وا酷لمل:ل″╋لامـــــــ″╊╄ـــــ◆ٔأسـل

لＯ□اＯث″خ◆ب″′لاＯثايللٕللوسملاＯ◎نｑＨطإل←″＄§لامＨ◆ــ∀ح§ل

ヱر
ゅح

م
 

 
ネヲ

ض
ヲم

ال
 

 عàاصよ إجابة
 العامة

زأة
مج

 

ネヲ
جم

الم
 

 الجـــــــــــــــــــــــりء أ，ل 

 التمよين أ，ل :

7,5م◯″مＮلاＯ◎ن″سبｑ§لｉｆل:ل (0
7

5,52
 

ةلا郊ـ⇒ول.●م  

ا鉱ز¶⇒╊ل 3 5 7 10 11 12  

 DAاＯس◯∀ل＄ــل 22,5 37,5 52,5 75 82,5 90

ل.DA90خز╄لｉｆل:لل21امب０ＲلاｉＯا→￥ل╊ف◯ｅلمＮ＄″Ｈل (0

 

 
1 

 

 

2 

 

 
0,5 

3,5 

 التمよين الثاüي :

مｑＨ″‶لاＯ∀مل
0000005

ل.1

2,56  3,1  1 امس″ف§ل¶穀لاｌ∀鉱ط§ل  cm  

00080012  0005006  0000005 امس″ف§ل¶穀لاＨｑＨ酵§ل  cm  

 .km56ٔأيللcm0005006مس″ف§لاｑＨｑＨ酵§ل＄نلام⇒ｌن◇نليل (0

 .2,56امس″ف§ل¶穀لاｌ∀鉱ط§ل＄نلم⇒ｌنيل¶نلمｏＲةلولمسＸ″ｑＭ§ليل (0

 

 

 

 

 
0,5 

0,5 

0,5 

 
0,5 

2,5 

 : التمよين الثالث

 ′ملاＯشل. (0

 ｏ忽طلاＯشلل:لＷ‡PللxاＯ◎◯برل＄⇒لةل (0

73xP 
 43xxxP

 

cm²31S يلABCDEحس″╃لمس″ح§لا閤″يل (1  : 

3125625
2

12

55
2

34

2




ABCDE

EBCDABEABCDE

S

BCEB
AEAB

SSS

 

 
 

 

 
1 

 

0,5 

0,5 

 

 
 

0,5 

 
0,5 

3 

https://prof27math.weebly.com



 7/2018201 متヲسط أヱلىالسنة  - عين مليلة -تـــヲسطة عムــــゅشة محــــــــمギ م

 20مＷلل20صＥح§لل

 : الよابعالتمよين 

ｌ̈§لＲＰح∀فل (0  .DC،للHG،للEFيل:للABألح∀فلامｉا

 .BC،للBF،للAD،للAEيل:للABألح∀فلاｌ╊ｉＶ◯Ｏ§لＲＰح∀فل (0

 :لملامＭ◯￥ـ╃لج″حس (1

3
cm42,88V 

 875,425,35,35,35,3 3GFCGDCV
 

 

 
1 

1 

 

0,5 

0,5 

3 

 الجـــــــــــــــــりء الثـــــــــــــــاüي

 :ال．ضعية إدماجية 

 الجــりء أ，ل :
0) .ｋًلليل:لامشــــ黒◯◎ رلٕاسＪٔةلالｏ سｉＯا 

 ★ｏＶＲ⇔ل504¶⇒╊ل★امｑ⇔لｅ★″ｆلام◎ｉسط§لｉｆل:ل (0

5044284126252 N  

 : ثاüيالجــりء ال
.ｄططلٕا¶ا麹ملا∀Ｏوللالٓ ل⇒郊لب∀ｎ⇒لٕاس ◎◯″نلام

ل
 ا郊⇒ولل:ل●مة (0

لوس ｏةلاＯ◎نＮＨ الろياゆة امش ي الحافلة الدゆاجة امجم．ع
504 84 126 252 42 ⇔ｑام◎Ｏل¶⇒╊لا
 %اＯنس ب§لامؤوｌ§ل 8.3 50 25 16.7 100

̈واالا麹ططلا降ائ∀ي 30 180 90 60 360° لٔأｑＧ″‶ل

 :اＱمثＮｏلｅ★″ｆلاＯنس￥لمخططل╊ائ∀يل (3

 

 

 

 

 
1 

 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 
 

 

 

 

2 
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ل(Ｘ♪″ف§لاＧ′ｉＯ§ هجｏ§لاＯ◎ح∀ｎ∀8مل 08)



  مادة في لثالثا للثاثي اختبار                                                                                                                             

 لريゅضيれゅا 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 حل المعゅداれ : - أ
                                                                                         
ゆ- ゲヨُُعゲكوثゅヰأمゲヨُُمنعゲ43بـأصغ.るهوسنュأゲヨُُعヱ34るسن 

                 ヱ بمخطط るـ مثل هذه الوضعي. 
              ヲ  ゆゅالتي تسمح بحس るدلゅالمع ゆ؟ عُُمر كوثرـ أكت 

              ン  عُُمر كوثر ـ أوجد.るدلゅبحل هذه المع 

 

るمتوسط:ヵヱやギيبونヤع–りケموコァゲب--

   
 

20 

 سـاعـة

01 
 متوسط

 باستعمال اآلة الحاسبة  حميس 

 يأخذ بعين ااعتبارالورقة و اإنشاء الرياضي  نظافة 

 

 اأول التمرين

 الثاني ينالتمر

 الثالث ينالتمر

ヱضعيるتنゅسらيる.عيّنمنやلヱギイلينやآتيينやلやメヱギイلヵグيんヨل -أ

32018


7544.5
20122101415129

 (ヲالجدول )  (ヱالجدول )
 .يんヨلヱضعيるتنゅسらيやるلتنゅسらيるمنやلやメヱギイلヵグأحسبمعゅمل -

ゆ- متوسطيتألفمنقسمヴلヱأやるلسنや32  من  ،やグيヨヤنتقلتやمنه    

 مゅهوعやキギلتاميやグلヨنتقヤينإلやヴلسنやるلゅんنيる؟ -2

1- ゅ؟مラヱギعيヨلやグتاميヤلるويゃヨلやるらلنسやهي



 
 

 

  نقاطنقاط    44

 الرابع ينالتمر

  نقاطنقاط  33

  نقاطنقاط  33

  نقاطنقاط  33

チطولهحوれمستطياヵコやهمتوヤムوءشヤヨئيمゅ8مm ضهゲعヱ5mعهゅتفケやヱ2m.

.حイمهややグلحوVチ أحسب -2

    أれキやケكوثゲتヨダيمهややグلحوやチلゅヨئيعケヱヴヤقるفゅستعヤヨتやلヨقيゅس -1

- ヴヤعゲكوثギعゅحسسゅチゲلعやヱメلطوやゆネゅتفケاやヱئيゅヨلやチلحوややグヰلヴヤعゲتヨلسنتゅيمبヨダلتや. 

    خやァケゅلヨستقيم Aعينやلنقطるثم   أケسممستقيم -2

1- るلنقطやأنشئBるلنقطやりゲيヌنAستقيمヨلやヴإلるらلنسゅب     

4- るلنقطやعينN ستقيمヨلやحيث     من       

3- るلنقطやりゲيヌهينゅمNستقيمヨلやヴإلるらلنسゅب    

ヵ- ثヤんヨلやネنوゅمABN ؟  

ヶ- ستقيمヨلやلんヨيやクゅث    مヤんヨلやヴإلるらلنسゅبABN؟ 

るفحダلや21منるفحダلやبヤأق  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

–أستやクゅلやヱ-りキゅヨلنゥゅイبゅلتوفيق

عطるヤسعيりギلヨイヤيع



 

  نقاطنقاط  77 المسـألــــــة

ヴلヱأやュゅأقسギأحグلتاميダتحれゅلعامやヴヤعれゅضيゅيゲلやりキゅفيمチゲمتوسطفيف:るآتيや

12 – 15 – 18 – 12  -9 – 9 -12 – 15 – 9 -12 – 10 – 10 -12 – 15 -10 -7 -15 -18 – 10 – 7 – 9 -7 -9 -10 -12 

2- メヱギイلやلヨأتي:أنقلثمأكや 

れゅ12 10 9 7 العام ヱ1 18 

       عدد التاميذ
 

 مゅهوعキギتاميグهややグلقسم؟ -1

4- .りギヨططأعガヨبメヱギイلやلんم 

3- .グلتاميやمنキギعゲらأكゅヰيヤلعダلتيتحやるلعامやهيゅم 

2- グلتاميやキギهوعゅينمグلや؟メギعヨلやヴヤعラوヤダتح 

ヶ- メギعヨلやヴヤعやوヤダينتحグلやグتاميヤلるويゃヨلやるらلنسやأحسب. 

るفحダلや11منヴヰنتや  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 1025/1026السنة الدراسية :                                                                     وزارة الرتبية الوطنية      

  متوسط املستوى : السنة االوىل                                                    العامرية عني متوشنت-فرباير 21متوسطة 
 ساعتاندة : ــــــــــــــــامل                                                                  رايضياتيف مادة ال لثالثالثي الثااختبار 

   لكم عطلة سعيدة     أساتذة املادة  يتمنون      

 

 نقاط( 530,): التمرين األول
 اتمم جدول التناسبية اآلتي : (1

…………… 14,5 21 …………… 
240 …………… 69 96 

 . km 80تقّدر المسافة بين مدينة عين تموشنت و وهران بـ  (2
1بـمقياس كم ستكون هذه المسافة على خريطة مرسومة  -

500000
 . 

 (نقاط 540,): التمرين الثاني
 المزارع : ىن النسب المئوية للمحاصيل الموجودة على أراضي احدالجدول اآلتي يبيّ 

 صولالمح الزيتون  البطاطا القمح الفواكه
10% 
 
 
 

 النسبة المئوية 35% 15% 40%
 زراعًة على أراضي هذه المزرعة ؟ ثرما هو المحصول االك (1
 (.4cmمّثل هذه النسب المئوية بمخطط نصف دائري )نصف القطر  (2

 نقاط( 05): التمرين الثالث 
 . Oعلى ورقة بيضاء ارسم مستقيمان متعامدان في النقطة  (1
 E، F  ،G المستقيمين في أربعة نقط مع طع اقت، حيث ت 3cmو نصف قطرها O التي مركزها  (C)أنشئ الدائرة  (2

 على الترتيب.H و
 ؟ EFHما نوع المثلث  .أ

 النسبة لهذا الرباعي ؟ب  (FH)و (EG)؟ و ماذا يمّثل كل من المستقيمين EFGH ما نوع الرباعي  .ب
 . 𝐸𝑂�̂�منّصف الزاوية  (O𝑥]أنشئ  (3

 .( مراحل الحساب إبراز. )مع  𝑥𝑂�̂� الزاويةأوجد قيس كل  -
 نقاط( 70): المسألة

 .cm 50 ارتفاعه  و cm 40و  cm 60اشترى عماد حوض ألسماك الزينة شكله متوازي مستطيالت ابعاد قاعدته 
 احسب المساحة الجانبية لهذا الحوض. (1
 احسب حجم هذا الحوض . (2
3يريد عماد ملئ  (3

4
 الحوض بماء البحر. من حجم 

 يلزمه لذلك ؟من الماء لترا  كم  -
 من عماد استفاد حيث . DA 8500قّدر ثمن هذا الحوض بـ ي (4

 .%6 تخفيض بنسبة  
 احسب قيمة التخفيض من ثمن هذا الحوض ؟ .أ

  اوجد المبلغ الذي سيدفعه عماد لصاحب المحل. .ب

p48 physique relizane www.physique48.org من اعداد األستاذ حدوش هشام



 

 

6201/7201 :السنة الدراسية   امحد توفيق املداني : ؤسسةالم    

ــــــا2 :ية ـــالمدة الزمن  ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ســ متوسط وىلالسنة األ :وى ـالمست    

  في الرياضيات لثثاال اإلختبار

   التمرين األول :
 

 وضع أستاذ االجتماعيات على السبورة خريطة للجزائر التالية    -

ماذا يعني الكسر  /1
𝟏

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 ؟المكتوب في الخريطة  

 𝒌𝒎 بـ ثم 𝒄𝒎ماهي المسافة الحقيقية بين سطيف وتيارت بـ  /2

.𝟕ان المسافة بينهما على الخريطة  مع العلم   𝟐𝟓𝒄𝒎 

 حج الى مدينة جدة اليوجد في قسنطينة مطار ينقل رحالت  -

  𝟖𝟎𝒌𝒎 ثم يزيد الحجاج مسافة 𝒌𝒎 𝟑𝟓𝟑𝟎مسافة على 

 لمكة . بالسيارة للوصول

 يقطع حاج من والية تيارت إلى مكة من كيلومتر ؟سكم  /3

 

 : ثانيالتمرين ال 

 وضع كريم كوس ومسطرة بهذه الوضعية وطلب /1

 :التالية بدون منقلة من زميله عصام إيجاد أقياس الزوايا 

  𝑫𝑩�̂�  و  𝑨𝑩�̂�  و  𝑫𝑩�̂� 

 

 أكمل الجدول : /2

 

 𝑫𝑩�̂� ..... 𝑫𝑩�̂� 𝑫𝑩�̂� الزاوية

 قائمة ...... مستقيمة ..... نوعها

  

 : ثالثالتمرين ال 
 

 والجدول يبين ذلك :إال صديق له باعه البرتقال بسعر أقل   𝑫𝑨 𝟏𝟔𝟎يبيع أحمد في سوق الفواكه البرتقال بسعر  -

.𝟒 (𝑲𝒈)الوزن  𝟓 𝟑 𝟔 𝟓 𝟑. 𝟓 

   𝟕𝟐𝟎 𝟒𝟖𝟎 𝟗𝟔𝟎 𝟕𝟎𝟎 𝟓𝟔𝟎 (𝑫𝑨)السعر 

 وهل هذا الجدول جدول تناسبية ؟ برر .  الذي باع به البرتقال لصديقه  ؟ماهو وزن و السعر  
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