
                                                                                                                              ة االنطالقـــــــوضعي           
  على مكافأة تالميذ القسم بتنظيم رحلة إىل  حديقة التجارب على  توسطة بوقندورة الطاىرو باالتفاق مع إدارة مقارون امحد مادة الرياضيات  أستاذيف الثالثي الثاين قرر   2م2بعد النتائج املمتازة اليت حققها قسم

  : القسم يف مادة الرياضيات كانت على النحو التايل تالميذنتائج  أنعلمت  إذا ,مستوى املدينة 
6  7  31  37  33  33  31  31  31 3  36  2  01  31  6  35  33  30  6  30  7  34  32    01  34  

31  33 3  37  35 3  33  32  
 .اجلدول املقابل  أتتمانقل و  .1
 .دائري مثل معطيات اجلدول يف خمطط  .2
 .  31 من ربالدين حتصلوا على عالمة اك التالميذىو عدد  ما .3

 
 
 
 
 
 

 
  و قي فهي مساحة خمصصة للجلوس كما ىالبا أماو يف مركز ىده املساحة نافورة  األزىاربعد فرتة قررت البلدية توسعة احلديقة يف مساحة دائرية مغلقة مل تكن مستغلة حيث تتوسطها مساحة خضراء من األشجار و

 .    6 40حميط قطعة  األرض املخصصة للتوسعة ىو  أنإذا علمت   أدناهموضح يف السند 
 .   احسب الطول  .1
 .احسب املساحة الكلية املخصصة للتوسعة  .2
 . األزىاراحسب املساحة املخصصة لزراعة األشجار و  .3
 .جلوس استنتج املساحة اجلزء املخصص لل .4

 ب منك القائمون على املشروع حتديد مكان إقامة النافورةطل  
 . إجابتكمعلال  إنشائهااعتمادا على ما درستو حدد مكان   .5

 
 
 

                                                                                                                             وضعيـــــــة االنطالق           
  على مكافأة تالميذ القسم بتنظيم رحلة إىل  حديقة التجارب على  متوسطة بوقندورة الطاىر و باالتفاق مع إدارة  قارون امحد مادة الرياضيات أستاذيف الثالثي الثاين قرر   2م2بعد النتائج املمتازة اليت حققها قسم

  : علمت أن نتائج تالميذ القسم يف مادة الرياضيات كانت على النحو التايلإذا  ,مستوى املدينة 
6  7  31  37  33  33  31  31  31 3  36  2  01  31  6  35  33  30  6  30  7  34  32    01  34  

31  33 3  37  35 3  33  32  
 .انقل و اتتم اجلدول املقابل  .1
 .مثل معطيات اجلدول يف خمطط دائري  .2
 . 31الدين حتصلوا على عالمة اكرب من  التالميذىو عدد  ما .3

 
 
 
 
 
 
 

 ز ىده املساحة نافورة أما الباقي فهي مساحة خمصصة للجلوس كما ىو بعد فرتة قررت البلدية توسعة احلديقة يف مساحة دائرية مغلقة مل تكن مستغلة حيث تتوسطها مساحة خضراء من األشجار و األزىار و يف مرك
 .    6 40ىو املخصصة للتوسعة األرض  قطعة  أن حميطإذا علمت موضح يف السند أدناه  

 .   احسب الطول  .1
 .احسب املساحة الكلية املخصصة للتوسعة  .2
  .احسب املساحة املخصصة لزراعة األشجار و األزىار .3
 .استنتج املساحة اجلزء املخصص للجلوس  .4
 ب منك القائمون على املشروع حتديد مكان إقامة النافورةطل 
 .اعتمادا على ما درستو حدد مكان إنشائها معلال إجابتك   .5

1 فئات العالمات     3  3    31  31    33  33<  01 

     التكرار 

     التكرار النسيب 

     النسبة املئوية 

1 فئات العالمات     3  3    31  31    33  33<  01 

     التكرار 

     التكرار النسيب 

     النسبة املئوية 

 

 

 

 
 

 

  




