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  :األسئلة

  :السؤال األول

  :أنقل ثم اتمم الجدول اآلتي
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  : السؤال الثاني
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 :السؤال الرابع

                    .بئر شكله أسطوانة دورا نية كما يمثله الشكل اآلتي

                                  .2,5m وقطر قاعدته 15m عمقه 
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  عمق البئر ،فما هو حجم الماء الموجود في البئر؟

 . لحجم الماء الموجود في البئرm3 اعط المدور إلى  .(L) اللتر:ثم بـ m3 : بـ

   في مادة الرياضيات02فرض منزلي رقم 

 ( A M°3 )  الثالث متوسط:المستوى

 12/11/2008: أعطي يوم

  : ورقة مزدوجة فرديا ويسلم يومىيحرر عل

 17/11/2008 :االثنين

هاشمي :األستاذ       

 أيت أومالو أكمالية اإلخوان لوهي     
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  :األسئلة

  

  

  :السؤال األول

من نفس العصير ونكمل الباقي 0,35L    من عصير البرتقال ،نضيف إليها 0,55L  تحتوي على 1,5L زجاجة سعتها 

  جة؟فما هي كمية الماء التي يجب إضافتها لملئ  الزجا. بالماء

  

  :السؤال الثاني

هتف   8h.)الواليات المتحدة األمريكية( تكون الساعة في نيو يورك 14h لما تكون الساعة في الجزائر العاصمة 

كم كانت الساعة في الجزائر العاصمة لما  .ة لعائلته بالجزائر العاصم16h15mn جمال من نيو يورك على الساعة 

  اتصل جمال بعائلته؟

  

  :ث السؤال الثال

  )0 لهما نفس المركز (الشكل يمثل دائرتان متمركزتان 

  .R2=5cm  نصف قطرها (C2)و  R1=3cm  نصف قطرها (C1) وهما 

  أرسم الشكل بالقياسات الحقيقية  .1

 BD ;AB ;AE :احسب األطوال اآلتية .2

 . السبب وأذكر∌  أو  ∋ بأحد الرمزين أكمل .3

A.......(C 1) ; B ......(C 2) ; E .....(C 2) ; D.....(C 1)  

  

  :السؤال الرابع  

  :اكمل ما يلي بالعملية المناسبة أو بالعدد المناسب

12 x  ...........= 0,00120    ;    1,4 ....... 0,001 =  1400    ;    154,36 x 0,001 = ......... .  

4,5kg = (4,5 x ......)g =....... g   ;   87cm = (87........0,01)m = ........m . 

456,789  ........  ............  =  456789  

456789  ........  ............  =  45,6789 

 

   في مادة الرياضيات20فرض منزلي رقم 

 ( A M °1 )  توسطاألول م :المستوى

 09/11/2008:أعطي يوم

  :يحرر على ورقة مزدوجة فرديا ويسلم يوم

 13/11/2008 :الخميس

     هاشمي:األستاذ     

  أيت أومالو أكمالية اإلخوان لوهي     
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