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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2017/2018ضيف السالمي /بوطي السايح                                                      الموسم الدراسي :متوسطة  

 } في مادة الرياضيات التجريبي  االختبار  {

 نقطة ) 12(    الجزء األول :
 نقط ) 03(    التمرين األول :

a(   ثم اختزل الكسر  672و  364أحسب  القاسم المشترك  األكبر للعددين .

b( x،y            :و        عددان حيث    . 

 ناطقا. عددا xاجعل مقام العدد  .1

xyzحيث  zأحسب العدد  .2 52 بالتقريب إلى zثم أعط القيمة المقربة للعدد  ��
210�

بالنقصان.    
.( يمكن استعمال اآللة الحاسبة) 

 ) نقط 03 :  (التمرين الثاني 

حيث :   Aالجبرية   لتكن  العبارة         

 .A) اُنشر  ثم  بّسط العبارة 1

إلى ُجداء عاملين. A) حلل  العبارة 2

:) حل المعادلة 3

 نقط ) 02,5(  : ثالث التمرين ال

 مربع طول ABCD المقابل ، حيث  إليك  الشكل
 .4cmضلعه 

 .CMاُحسب  الطول .1
اُحسب  القيمة  المقربة  بالنقصان  إلى الوحدة .2

بالدرجات. لقيس  الزاوية   

 نقط ) 03,5 ( التمرين الرابع :

�المستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  	; ,o i ji j.وحدة الطول هي السنتيمتر . 

�: علّم النقط  )1 	3;2A � ؛ � 	3;5B ؛ � 	6; 1C �. 
.AB،AC ،BC : لاحسب األطوأُ  )2
3 : أنّ نفترض  )3 5AB �  ،90AC � ، 45BC �.

 قائم ومتساوي الساقين.  ABCن أن المثلثبيّ 
 .BABAباالنسحاب الذي شعاعه  Cصورة النقطةDأنشئ   )4

             .ABCDستنتج نوع الرباعيا -       

                                                                                                       

 إقلب الصفحة 2/ 1صفحة  

المدة : ساعتان الرابعة متوسط
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ححيثzسب العدد أحسب العدد 2
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 نقط )  08(  الجزء الثاني :
 

 الوضعــية االدمـــــاجية  :
 صاحب  قاعة  مسرح  على  زبائنه  خيارين :يقترح  

 مسرحية واحدة. لمشاهدة  400DAد  الزبون  الخيار  األول:  يسدّ  -      

  .2500DAاشتراك  سنوي  قيمته  مع مسرحية واحدة لمشاهدة   150DAد  الزبون الخيار  الثاني:  يسدّ  -      

 ر إجابتك.مسرحية  خالل  سنة ؟ برّ   12ما هو  الخيار  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد    -أ )1

 ر إجابتك.مسرحيات  خالل  سنة ؟ برّ   5ما هو  الخيار  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد   -ب     

.عدد  المسرحيات  التي  شاهدها  زبون  خالل  سنةهو  xليكن :    )2

1y  ده  إذا  فضل  الخيار  األولالمبلغ  السنوي الذي  سدّ هو. 

2y  ده  إذا  فضل  الخيار  الثاني.المبلغ  السنوي الذي  سدّ هو

 . xبداللة   2yو   1yمن    ر عن  كلّ عبّ 

�و متجانس  معلم  متعامد المستوي المنسوب إلىفي  )3 	; ,o i ji j  :نختار  الوحدات  البيانية  التالية ، 

 يمثل  مسرحية  واحدة. 1cmالفواصل :  على  محور -      

. 500DAيمثل   1cmالتراتيب :  على  محور -      

 :لمترية يرسم  على  ورقة  ماُ  -آ 


400yالذي  معادلته :  (D)المستقيم   x�. 


150 : ) الذي  معادلته�المستقيم (  2500y x� �. 

 ألفضل  تبعا  لعدد  المسرحيات  المشاهدة.ا د الخيار، حدّ  يالبيانالتمثيل  اعتمادا على -ب 
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 بالتوفيق 2/  2صفحة  إنتهى
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الخيار--            

مما هو    --أأ))11

ما هو  اما هو  الخيا--بب     

عددهوهو xيكن :  ليكن :  )

1yy المبلغ  السالمبلغ  السهو هو

y المبلغ  السنوالمبلغ  السنوي الوهو

1yy   22وyy   بدالبداللةx

وو متجاعلم  متعامدمعلم  متعامد

ل  مسرحيمثل  مسرحية  واحد1
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