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المتوسطة :العقيد عثمان  -غليــــزان -

اخزجبس انثالثٓ انثبنث فٓ مبدح انشٔبضٕبد
المدة :ساعتان

المستوى :الثالثة من التعليم المتوسط

التمرين األول (  03,5نق اط )

 )2نزكه انعجبسح  Dثحٕث. D =  x +1 2x -1 - x :
أ) أوشش ث ّم ثغّط انعجبسح .D
ة) اعزىبدا إنّ انغؤال انغبثق احغت ثذَن
اعزعمبل انحبعجخ انعجبسح E
ثحٕث. E = 1001×1999-1000 :

 )1دخم مجمُعخ مه األصذقبء مطعمب مه أجم رىبَل َججخ
غذاء فذفعُا نصبحت انمطعم  5000DAفأسجع نٍم
.240DA
عهمب ّ
أن َججخ انغذاء ثمىٍب  ،680DAفمب ٌُ عذد
األصذقبء؟

التمرين الثاني (  03,5نق اط )

أنٕك انشكم انمقبثم:
 )1مب طجٕعخ انمثهث ABC؟ عهّم إجبثزك.
انىقطزبن ٌ F ،Eمب صُسرب انىقطزٕه  C ،Bعهّ انزشرٕت ثبالوغحبة انزْ ٔحُّ ل  Aإنّ .D
 )2مب طجٕعخ انمجغم ABCDEF؟
 )3احغت حجمً إرا عهمذ ّ
أن اسرفبعً ٌُ .4,5cm

التمرين الثالث (  02نق اط )

1
انمغبفخ ثٕه مذٔىزٕه عهّ خبسطخ ثمقٕبط
500000
 )1احغت انمغبفخ انحقٕقٕخ ثٕه ٌبرٕه انمذٔىزٕه.
 )2إرا كبوذ عٕبسح قذ اعزغشقذ فٓ قطع ٌزي انمغبفخ صمىب قذسي  ،36mnفبحغت عشعخ ٌزي انغٕبسح ثـ .km/h

ٌٓ .12cm

التمرين الرابع (  04نق اط )

فٓ انشكم انمقبثم نذٔىب، SM = 9, 6cm :

 L ، MN = 7, 2cmمىزصف SN 

َ .  MN  //  KL 
 )1احغت انطُل .SN
 )2احغت ثبنزذَٔش إنّ انذسجخ قٕظ انضأَخ 
.MSN
أنّ َ SK = 4, 8cm :
 )3ثّٕه ّ
أن. KL = 3, 6cm :
 )4احغت حجم مخشَط انذَسان انزْ وصف قطش قبعذرً .  KL 

المسألة (  07نق اط )
فٓ عٕبدح نهُالدح ،قمىب ثقٕبط أطُال انشضع فكبوذ انىزبئج فٓ انجذَل أعفهً:
األطُال )(cm
انزكشاس
انىغجخ انمئُٔخ نهزكشاس
مشاكض انفئبد
 )1أ) مب معىّ [ [ 49 ; 51؟
ة) احغت عذد األطفبل انشّ ضع.
جـ) مب ٌُ مذِ فئبد ٌزي انغهغهخ اإلحصبئٕخ؟
 )2أوقم َ أكمم انجذَل مجشصا عهّ َسقخ اإلجبثخ كٕفٕخ حغبة انىغت انمئُٔخ ثبنزذَٔش إنّ انُحذح َ كزا مشاكض انفئبد.
 )3مثّم ثمخطط مغزطٕالد انزكشاساد.
 )4أ) مب ٌُ عذد األطفبل انشّ ضع انزٔه قبمبرٍم أقم مه 53cm؟
ة) مب ٌٓ انىغجخ انمئُٔخ نألطفبل انشّ ضع انزٔه ال رقم قبمبرٍم عه 53cm؟
 )5احغت انقبمخ انمزُعطخ نٍزي انغهغهخ اإلحصبئٕخ.
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