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 04/8201/     :سلــمت يوم              ـــــــــــــــــــدةـــــــبوادي العلنــــــ 1962  - مارس  19:متوسطـــــــــــــــــــة         
 04/2018/    :تعــــــاد يوم                                                                                                                      

     الثالثي ـــللثالث06) ة )ـــمنزلية الـــالوظيف   
 متوســــــط الثانية:المستوى        الرٌاضٌـــات:مــــــادة                                                         

 

 :التمرين األول
 المدة الزمنٌة لتحمٌل ملفات من االنترنت. ٌمثل الجدول األتً (1

 ( )المدة 01 41 61 021

 (  )الحجم 02 48 72 044

 هل حجم الملفات المحملة متناسبة مع مدة التحمٌل ؟ علل ؟ 

 :الزٌتون متناسب مع كمٌة الزٌت المستخرج منهفً الجدول المقابل وزن  (2

 (  )وزن الزٌتون 2425 02225 047

y x 04 كمٌة الزٌت( ) 

  y . و   x احسب بطرٌقتٌن مختلفتٌن القٌمتٌن - أ

 لترا من الزٌت. 56ما هو وزن الزٌتون الالزم الستخراج  - ب
 

 :التمرين الثاني
 .    مترشحا فنجح منهم  050تقدم المتحان مسابقة توظٌف  (1

 ما هو عدد التالمٌذ الناجحٌن ؟ 
 نخلة. 61نخلة ماتت منها  411غرس فالح  (2

 ما هً النسبة المئوٌة للنخٌل الحٌة ؟ 
 .cm3نرٌد تمثٌلها بقطعة مستقٌم طولها   ,Km 3ٌبعد منزل مصطفى على المدرسة بــ (3

 ما هو مقٌاس الرسم المستعمل ؟ 
 

  :التمرين الثالث

   6   و    4   و    00  :إنشاء المثلث الذي أطوال أضالعهاشرح لماذا ال ٌمكن  (1

 :حٌث      أنشئ المثلث (2

   6            7            5   
 

 المحٌطة بالمثلث  ( )بدقة الدائرة  أنشئ    . 
  أوجد المساحة الكلٌة للشكل المقابل 
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 بالتــــــــــــــوفـيـــق                    1 / 1الصـفـحــــــــــــــــة                        انـتـهـــــــــــــــــــى            

    13/03/8201 :سلــمت يوم         بوادي العلنــــــــــــــــــــــــــــــــدة 1962  - مارس  19:متوسطـــــــــــــــــــة 
 02/04/2018 :تعــــــاد يوم                                                                                                                      

     الثالثي ـــللثالث06) ة )ـــة المنزليـــالوظيف   
 متوســــــط الثانية:المستوى        الرٌاضٌـــات:مــــــادة                                                         

 

 :التمرين األول
 ٌمثل الجدول األتً المدة الزمنٌة لتحمٌل ملفات من االنترنت. (1

 ( )المدة 01 41 61 021

 (  )الحجم 02 48 72 044

 هل حجم الملفات المحملة متناسبة مع مدة التحمٌل ؟ علل ؟ 

 :فً الجدول المقابل وزن الزٌتون متناسب مع كمٌة الزٌت المستخرج منه (2

 (  )وزن الزٌتون 2425 02225 047

y x 04 كمٌة الزٌت( ) 

  y . و   x احسب بطرٌقتٌن مختلفتٌن القٌمتٌن - ت

 لترا من الزٌت. 56ما هو وزن الزٌتون الالزم الستخراج  - ث
 

 :التمرين الثاني
 .    مترشحا فنجح منهم  050تقدم المتحان مسابقة توظٌف  (1

 ما هو عدد التالمٌذ الناجحٌن ؟ 
 نخلة. 61نخلة ماتت منها  411غرس فالح  (2

 ما هً النسبة المئوٌة للنخٌل الحٌة ؟ 

 .cm3نرٌد تمثٌلها بقطعة مستقٌم طولها   ,Km 3بــٌبعد منزل مصطفى على المدرسة  (3
 ما هو مقٌاس الرسم المستعمل ؟ 
 

 : التمرين الثالث

   6   و    4   و    00  :اشرح لماذا ال ٌمكن إنشاء المثلث الذي أطوال أضالعه (1

 :حٌث     أنشئ المثلث  (2

   6            7            5   
 

 .    المحٌطة بالمثلث  ( )أنشئ بدقة الدائرة  (3
 أوجد المساحة الكلٌة للشكل المقابل  (4

  
 

 أخطائك من لتستفيد نفسك على اعتمد
 

belhocine : https://prof27math.weebly.com/




