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في مادة الرياضيات ثانيختبار الفصل الإ  

 التمريـن األول :( 4 نقاط)    
 أنقل ثم أتمم الجدول التالي :

 قدر رتبة متتاليتين الحصر بين قوتين الكتابة العلمية العدد
6A = 0.0213 × 10    

7B = 657 × 10    
A × B    

  التمرين الثاني : ( 3 نقاط )
 E= (2x + 4) (x+2)+2 (3 - x)ية : تالإليك العبارة الجبرية ال  

 =M :    (2x + 4) (x+2)   Mأنشر ثم بسط العبارة )1
 =P :  2 (3 - x) P أنشر ثم بسط العبارة)2
 Eاستنتج تبسيط للعبارة  )3
 مرة باستعمال العبارة االصلية x = 3 من أجل   Eأحسب قيمة العبارة )4

 و مرة  أخرى باستعمال  العبارة المبسطة .

 نقاط)  4( الثالث:ن ــالتمري
 لمقابل :يتم صعود و نزول الطائرات حسب المخطط ا

  yو  xباستعمال نظرية فيثاغورس أحسب المسافتين )1
 استنتج المسافة في األرض بين نقطة صعود الطائرة )2

 لومتر)ي(  المسافة بالك:مالحظة         ونزولها؟  

 نقاط)  3: (رابعالتمريــن ال

)1(C ) 2وC(  تان متقاطعتان في نقطة واحدةدائر E . 
[EB] قطر للدائرةC1),( ]CE [للدائرة قطر C2)(. 

 . استقامةفي  C , E , Bالنقاط  
  .  ؟ برر إجابتك CDEو  ABEمانوع المثلثين .1
 )AB( (CD) //  بين أن      .2
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االعدد ammm6= 0.0213 × 100.0213 × 10xa7B = 657 × 10B = 657 ×/exA × BAm/emmmm((mططmاmقاقاقmقm
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 نقاط) 6(: اإلدماجيةةالوضعية  
 الجزء األول 

صص الريا في أحد   سنة الثالثة   ض ح سام ال سط، ة البدنية ألحد أق ضة من تالميذه    متو ستاذ الريا صليح  طلب أ  ت
سلم الذي ك     طوق ضع ال سلة, ففكروا في و شكل   كرة ال ضح في ال سلم   .) (1ان بجانبهم كما هو مو علما أن طول ال
  m 3.20هو    

        
 

 .السلم موضع  وأحسب المسافة بين سفح الجدار  )1
 )0.01( تعطى النتائج بالتدوير الى            

 
 

 
 الثاني:الجزء 

التالميذ السلم بقطعة حديدية كما  ادعمو ،خوفا من انكسار السلم  
 ) 2هو موضح في الشكل (

 أحسب طول القطعة الحديدية المستعملة.)1
 . Dأحسب المسافة بين الجدار و النقطة )2

 :الجزء الثالث 
 (x-1)وعرضه  (x+12)هو  كرة السلة  طول ملعب كانإذا  

 (بسط العبارة) . xأحسب مساحته بداللة )1
 التقنيةبطاقة ال هل المعطيات توافق,  x=16إذا علمت أن  )2

 برر إجابتك . ؟؟؟ملعب كرة السلة ل(المعطاة أدناه ) 
 

 السلة كرة لملعب التقنية البطاقة
  m 28 الطول

 m 15 العرض
 m 2420 المساحة

 m 3.05 طول الطوق
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أحسب المأحسب المساف)1
طى النتائج باتعطى النتائج بالتدو

ميذ السلم لتالميذ السلم بقطع
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