السنة الدراسية2018/2017:

متوسطة اإلمام مالك بن أنس – تلمسان -

المدة  :ساعتان ( 2سا)

المستوى :الثالثة متوسط
اختبار الثالثي الثاني في مادة الرياضيات
التمرين األول05( :ن)

 )1احسب ليمة العبارة  Aحيث :
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 )2عبر بكتابة علمية عن الممادير التالية :
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سرعة الضوء  ، V= 300 000 000 m/sسمن ورلة األلمنيوم E= 0,0021 cm

 )3أعط رتبة لدر للعدد  5,68x10-3ثم احصره بين لوتين متتاليتين للعدد .10
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التمرين الثاني (03ن)
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 )1أكتب العبارة التالية بدون ألواس ثم بسطها 𝟐𝟒 + 𝟐𝒙 − 𝟕 + 𝒙 − 𝟔𝒙 + 𝟏𝟎 :
 )2أنشر ثم بسط العبارة 𝐀 = 𝟓 + 𝒙 𝒙 − 𝟏 :
 )3من أجل  x=3أحسب ليمة العبارة التالية . 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟓 :
التمرين الثالث(03ن)

في الشكل الممابل لدينا  RS= 6cmو . TO=3cm

ca
tio

 )1ما طبيعة المثلث  RST؟علل.
 )2إذا علمت أن  ، RT= 3cmما نوع المثلث  ORT؟علل.
التمرين الرابع (04ن)

يمثل الشكل اآلتي محطة للتزحلك على الثلج .
لالنتمال من محطة االنطالق  Aإلى محطة التزحلك  Bيستعمل
السياح حافلة تسير بسرعة متوسطة .V= 25km/h
 )1أحسب المسافة ( ABأعط المدور إلى الوحدة).
 )2من أجل . AB=2kmأحسب مدة الرحلة من  Aإلى . B
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الجزء األول:
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 EFGمثلث أطوال أضالعه . EG=5cm , FE=3cm , FG=4cm
أنشئ المثلث . EFG
بين أن المثلث  EFGلائم في .F
عين  Oمركز الدائرة المحيطة بالمثلث  EFGثم أنشئها .اشرح عملن.
أنشئ النمطة  Kنظيرة النمطة  Fبالنسبة إلى . Oبين أن  Kتنتمي إلى الدائرة ). (C

الجزء الثاني :
يمثل الجدول التالي كشفا لعدد الركاب الذين استعملوا الحافلة خالل يوم واحد في  4رحالت .
علما أن الحافلة تستوعب  50راكبا .
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نسبة حمولة الحافلة %
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 )1أتمم الجدول (مع الشرح ).
 )2هل يمثل جدول تناسبية ؟ علل.
 )3مثل بيانيا معطيات الجدول .
(على محور الفواصل  5ركاب →1cm
عىل محور ر
التاتيب ) 1cm →10%
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عدد الركاب
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