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 رشد نمتوسطة اب

متوسط 1 المستوى : 

الثالثي الثاني في مادة  ختبارا

 الرياضيات
2019/2020 

المدة : ساعتـــــان
ةتمنح نقطة واحدة للتنظيم الجيد *** اآللة الحاسبة غير مسموح

 التمرين األول: 

   ؟ذلك . كم يكلفهدالواح للتر دينار 41,62البنزين بسعر من لتًرا  40بـ سيارته  خزان يمألرشيد  السيد ــ

. 75,384  DA فدفعت دالواح للتر دينار 9سيارتها المزود بالغاز بـسعر خزان ءيملة دليلة تقوم بالسيد ــ  

ن؟اخزالسكبته في  لتًراكم   

  ــ

 التمرين الثاني:

1- قام فريد بإنجاز القسمة اإلقليدية للعدد 128 على 15. وكتب المساواة التالية:

 23+ 7× 15 = 128.     هل إجابته صحيحة؟ لماذا؟ صحح حسابه إذا لزم األمر. 

189.25+609.09اوجد رتبة مقدار المجموع  -2

5.2×11,91اوجد رتبة مقدار الجداء   -3  

التمرين الثالث:

. 153 , 3761 , 31015 بما يناسب الجدول أدناه مع التبرير:أكمل  (1

التبريـــــــــرالقسمة على يقبلالعدد
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 التمرين الرابع:

ثم اكمل فراغات الجدول:  , أعد رسم الشكل المقابل بدقة 

نوع الزاوية مع التعليل قيس الزاوية اسم الزاوية
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  الوضعيـــــــة اإلدماجــــــــية:

 

:متساويين نييئويريد تقسيمها إلى جز سعيدقطعة أرض يملكها مخطط لالشكل المقابل   

                                                                                                   B C     

       

 cm   A  Dحيث : الطول بـ  ( 1)الحظ الشكل   

  BC = 7,5       وAB = 5        وBF = 6 

 ABCDEF. F      Eمحيط الشكل    أحسب -1

 (1الشكل )                                                                         

 .CBFEأحسب مساحة المستطيل  -2
 

 :  ABCDEF فأحسب مساحة الشكل    2cm12هي    ABFإدا كانت مساحة المثلث    -3

 

 :   اتأكمل الفراغ -4

 ..............  ABCDEF  بالنسبة للشكل ( AD) يمثل  المستقيم  

 بالنسبة  Eهي .............. ، والنقطة ........ هي نظيرة النقطة   ( AD) بالنسبة للمستقيم   Fنظيرة النقطة    - 

 ( AD) [ نظيرة ..................... بالنسبة للمستقيم CB، ومنه القطعة ]  (AD)  للمستقيم

    ABCDEFمحور تناظر آخر للشكل      ( ∆) المستقيم ارسم  باألطوال الحقيقية ثم (1)الشكل أرسم   -5

    

 هو ......................     ( ∆) بالنسبة للمستقيم    ABFأكمل  : نظير المثلث   -6

 

 

) . D( بالنسبة للمستقيم ABCDE A' B' C' D' E  المضلع نضير  ' أنشئ المضلع (2)الشكل  في -7  
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