
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  اوالد فايت -كوشي حمند ايديرمتوسطة:                                                    غرب والية اجلزائر مديرية الرتبية ل

                      0202ماي  26:   التاريخ                                         التعليم املتوسط التجرييبشهادة  امتحان
  انـتــــــــــــــــــــــاملدة: ساع                                                       اختبار يف مادة : الرايضيات 

 (نقطة 12)  :اجلزء األول

                        (طنق 20) التمرين األول:

 حيث : ة حقيقي اد عدأ Cو     و  

    √    √   √               
                  

         
            ;   

   

    
  
    

 .كتابة علمية   أكتب   (1
 . ، حيث عدد طبيعي يطلب تعيينه  √ على شكل  B   أكتب   (2
 .كسر غري قابل لالختزال   على شكل  C  أكتب (3

   (طنق 20) التمرين الثاين:

  (   )(    )  :          ، حيث    العبارة مثّ بّسط (  أنشر  01

 إىل جداء عاملني من الدرجة األوىل حيث :  حّلل العبارة (    02
  (    )(    )             

(    )(    )املعادلة :    (  حل  03    . 

 ، ومّثل حلوهلا بيانّيا .                 (   حل املرتاجحة :  40 

 (طنق 20)  التمرين الثالث:

 . (⃗  ⃗   )املستوي املزود مبعلم متعامد ومتجانس  

  (   ) ،      (   ) ،     (    ) ،    (   ) (  علم النقط : 41

 متوازي أضالع . ABCD(  أثبت أّن 42

 . Mابلّنسبة إىل  Aنظرية  Pو  [  ]منتصف  M(  لتكن 43
  أوجد احداثيي كل منM  وP . 
  احسب  طول املسافة بني النقطتنيA  وC 
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 0202امتحان شهادة التعليم املتوسط التجرييب                   امتحان مادة الرايضيات                        :اتبع  
 
 (طنق 20)  :رابع التمرين ال 

            ;          ، حيث  :        مثّلث قائم يف     

 .   أحسب الّطول  (1
 على الرّتتيب حيث : [  ]و  [  ]نقطتان من   و   

         و                               

  متوازاين . (  )و  (  )بنّي أّن  (2
 . ̂ أحسب  قيس الزاوية   (3

 (نقط 20)  :ثايناجلزء ال

 املســــــــــــــــــــــــــــــــــــألة 

                        تقيم مؤسسة تربوية يف هناية كل سنة دراسية  حفال تكرم فيه تالميذها النجباء و ذلك يف قاعة أرضيتها على شكل                              
 . m 36مستطيل طوهلا ضعف عرضها وحميطها   
  .عرضها  bطول هذه القاعدة و  a/أحسب  1  

    
  الشراء حملني للبيع .    لشراء احد أنواع املشروابت الغازية لتوزيعه على التالميذ النجباء وجد املسؤول عند 

 أما  خدمة النقل فهي جمانية  DA 16: يبيع القارورة الواحدة من هذا املشروب بـ األول   
   DA 100لكن جيب تسديد خدمة نقل املشروابت وهي   DA 14: يبيع القارورة الواحدة من هذا املشروب بـالثاين   
 الثمن املدفوع من طرف مسؤول املؤسسة للمحل األول  f( xاملشرتاة من طرف املؤسسة و )  عدد القارورات x* نسمي  
 الثمن املدفوع من طرف مسؤول املؤسسة للمحل الثاين .  g( xو )  
 . xبداللة  f ( ،x )g( x/ عرب عن كل من )1 
 ./ اكمل اجلدول املقابل 2 
 .كيف تفسر النتيجة   g ( =x )f( x/ حل املعادلة )3 
 قارورات 14ميثل   cm 1. الوحدة على حمور الفواصل : ومتجانس معلم متعامد أنشئ  لمرتيةي/ على ورقة م0 
 .  DA 100ميثل  cm 1الوحدة على حمور الرتاتيب :   
     و تمثيلني البيانيني للدالتني أ( أنشئ ال   
   DA 1150كم يشرتي مسؤول املؤسسة من قارورة على األكثر إذا كان لديه  ـ ب( اعتماداً  على التمثيل البياين  
                جـ( حل املرتاجحة :  

  14 xعدد القارورات: 
 884  (x )f  بـDA 

054   (x )g  بـDA 
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