
صفحة 11من  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 متوسط المستوى: الثالثة                                                                       وادي العلندة 1962مارس  19متوسطة 

  2019/  05/  12التاريخ:                                                                                                 األخيــــر متحان الا

 ة و نصفالمدة : ساع                                                                                        اختبار في مادة : الرياضيات 

نقــــاط ) 04:  ( ولالتمرين األ
2646) تحقق من صحة المساواة  1 ��x  5من اجـــل�x  
8325) حــل المعادلة التـــالية :  2 ��� xx  
 أمـــا علـــي فقد ضرب  2ثم طرح منه  5) اختــــار احـــــمد و علي نفس العدد، ضرب احمد العــدد في  3

 .8و أضــــــاف له  3ـدد في العــ     
، فاكتب المعادلة التي تعبر عن المشكلة ثم اوجد هذا إذا علمت أنهمـــا تحصال على نفس النتيجة �

 العدد
 نقــــاط ) 08:  ( التمرين الثاني

ABC  مثلث قائـــم فيA  : حيثcmAB cmACو  �4 3�  
D  وF  صورتاB  وC  على الترتيب باالنسحاب الذي يحولA  إلىB  
 ) انجز الشكل بدقة. 1
 ؟Bإلى  Aباالنسحاب الذي يحول  ABC) ماهي صورة المثلث  2
  DFثم استنتج الطول  BC) احسب الطول  3
CBA) احسب  4 ˆcos 

CBAتنتج قيس الزاوية اس�  بالتدوير الى الوحدة ˆ

 نقــــاط ) 08(  مسألة:ال

متوسط  3اليك السلسلة اإلحصائية اآلتية تمثل العالمات في مادة الرياضيات خالل الثالثي الثاني لقسم 
 . 10يتحصل التلميذ على المعدل في المادة اذا تحصل على عالمة تفوق او تساوي 

8  ،14  ،5  ،6  ،8  ،8  ،7  ،8  ،8  ،7  ،12  ،11  ،4  ،15  ،15  ،15  ،4 ،13  ،13  ،14  ،5  ،7  ،

7  ،8  ،8  ،9  ،11  ،13  ،14  ،15  ،15  ،14  ،16  ،17  ،17  ،8  ،8  ،6  ،7  ،7  ،7  ،6  ،5  ،5 . 

 ) رتّب السلسة االحصائية ترتيبا تصاعديا 1
ل مبينا ( العالمات ، التكرارات ، التكرارات النسبية ـ النسبة المئوية للتكرارات ) نّظم المعطيات في جدو 2

 النسبية )     
 ) كم عدد التالميذ ؟ 3
 ) احسب الوسط الحسابي المتوازن لهذا القسم  4
 ) مثّل هذه المعطيات بمخطط اعمدة 5
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