
 ( طانق  03.5)    التمرين األول :

  حيث :  العبارات التاليةأحسب بتمعن 

 

7     ×4  ( [ +2  ÷6  )– 8  = ]C      ,      5  ÷30  +9  =B      ,   5   ×4 - 3  ×11 = A    
 

  التمرين الثاني : ) 04.5 نقاط (

اشرح لماذا   .1
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بتقريب 7,5 عـلى  59 انجز القسمة العشرية لــ  .2
1

1000
 ) توقف عند ثالثة ارقام بعد الفاصلة (  

 أكمل الجدول اآلتــي :  .3

 

 

 

 

 

.أعط حصرا للحاصل 4 
59

7,5
     بين عددين طبيعيين متتاليين .  

 ط (انق 04) التمرين الثالث : 

                                                                                   
[𝑩𝑪]   : قطعة مستقيم  حيث𝑩𝑪 = 𝟔 𝒄𝒎  

 .𝑴 يقطعها في النقطة [𝑩𝑪]محور القطعة  (∆)نشئ المستقيم ا .1

𝑨𝑴حيث :(∆)نقطة من   𝑨   عين النقطة .2 = 𝟑𝒄𝒎. 

 ؟      𝑨𝑴𝑩  المثلثما نوع  .3

 .(∆)و يعامد 𝑨الذي يشمل(𝒅)انشئ المستقيم  .4

 ؟ (𝑩𝑪)و (𝒅) ماهي وضعية المستقيمين. 5     

 نقاط ( 08)  :الوضعية اإلدماجية

يملك رجل مبلغًا من المال في حسابه الجاري ،  صرف منه  
8

3
في اليوم األّول ، وصرف منه  

24

7
 في اليوم الثاني   

  و     
1

6
 في اليوم الثالث. 

 في أّي األيام  صرف أكثـــر ؟  بّرر إجابتك . -/1 

 عبر بكسر عن المبلغ الذى صرف في االيام الثالثة .-/2 

 فأراد أن يتأّكد من ذلك دون الرجوع إلى حسابه الجاري.  يدرك هذا الرجل جيّدا أنّه لم يصرف كل المبلغ ،-/3 

   . ساعده على ذلك و حدد معه الكسر الذي يمثل المبلغ الباقي في حسابه الجاري 

 . DA 48000إذا علمت أن المبلغ الذي كان يملكه في حسابه الجاري هو  -/3 

 .أحسب المبلغ الذي صرفه هذا الرجل في كل مرة من المرات الثالث 

 ما هو المبلغ الذي بقي في رصيده؟                 

 ون لكم التوفيقأسـاتذة المـادة يتمن                                                                  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   ابن طفيل اوالد جاللتوسطة  م                                                                لاوالد جالمديرية التربية     

  { األول االختبار  } 
 متوسط لثانيةلسنة الفي مادة الرياضيات 

 0.01إلـى   إلـى الوحـدة 

القـيـمـة المـقـربـة بالنقصان للحاصل 
59

7,5
   

القـيـمـة المـقـربـة بالزيـادة للحاصل 
59

7,5
   

  ســــــــــاعتانالمدة :  2022/2023

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com




