
 مديرية التربية لوالية خنشلة
في مادة  ــثانــيالالفصل  اختبار

 الرياضيات 

  بن عمران احمد قايسالمؤسسة: 

 المـــدة: ســـــاعتان 2020 مارس 05اإلجراء: تاريخ 

  الثالثة متوسط المستوي:  : مناصري سيف األستاذ

 التمرين األول: 

 :𝑨 𝐁  و عــدديـن إلــيـك ال

𝐁 = 𝟔𝟐 −  𝟔 × 𝟑𝟐 + (−𝟐)𝟑            ;              𝑨 = 𝟎, 𝟓 × 𝟏𝟎𝟑 × 𝟏𝟐𝟓 

 .10كتابة علمية ثم احصره بين قوتين متتاليتين للعدد  𝑨العدد كتب ا (1

  .معدوم 𝑩العدد  بّيــن أنّ  (2

 التمرين الثاني:

  𝑵 و  𝑴  حيــث:  عبارتان جـبـريـتان   𝑵 = (𝟏 − 𝒙)(𝟑𝒙 + 𝟒)         ;           𝑴 = −(𝟓𝒙 − 𝟏) + 𝟐(𝟑𝒙 + 𝟒)     

 .على أبسط شكل ممكن 𝑴اكتب العبارة  (1

𝑵      فوجــد:   𝑵 العبارة وتبسيط بنشرقام أحد التالميذ   = 𝟑𝒙𝟐 − 𝒙 + 𝟒 

𝒙تحقق من صحة هذا النشر من أجل  (2 = 𝒙  ثم   𝟎 = 𝟏  . 

 الخطأ في حساب التلميذ إن وجد. موضحا 𝑵 وتبسيط العبارةاعد نشر  (3

  التمرين الثالث:

         . نقطة منها 𝑲و  [ 𝑬𝑭]دائرة قطرها  (∁) حيث  األطوال غير حقيقية(المعطى )الحظ وتمعن في الشكل  

 يـــلـي:اشرح وعلّـل مــا 

  .𝑬قائم في  𝑬𝑭𝑮المثلث  (1

 .𝑬في النقطة  (∁)مماس للدائرة  (𝑬𝑮 ) المستقيم  (2

 .𝑬𝑭𝑮ارتفاع في المثلث  (𝑲𝑬) المستقيم  (3

 (∁)  :التمرين الرابع

 ة( ياألطوال غير حقيق) 𝑩قائم في  𝑨𝑩𝑫المثلث الحظ وتمعن في الشكل المعطى حيث 

 .(𝑨𝑩)عن المستقيم 𝑫احسب بعد النقطة   (1

,𝑫  و 𝑮 بّين أن النقط  (2 𝑩, 𝑨  تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها.  
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  )جهاز الــتــيــودولـــيـت(الوضــعــيـة اإلدمـــاجــية:  

  واألفقي. الشاقوليالطوبوغرافيا لقياس الزوايا على المستويين  واجهاز يستعمله مهندس théodolite)الـتيودوليت )

 )األطوال غير حقيقية( :  ولىالتجربة األ

قام أنس  بوالده،تبار دقة قياسات جهاز التيودوليت الخاص والخ معماريا،يعمل أبوه مهندسا  متوسط،أنس تلميذ في السنة الثالثة 

:يوضح التجربة (01) الشكل ،األبمبنى سكنه بمساعدة وتوجيه من ارتفاع  الجهاز علىبتجربة   

𝑲𝑯�̂�حيث ظهر على شاشة جهاز التيودوليت قيس الزاوية  = 𝟐𝟔° 
 
 
 
 

 (01الشكل )
 
 
 

        قيس الزاوية الذي ظهر على شاشة جهاز التيودوليت  بّين إن كان (01)وباالستعانة بالشكل اعتمادا على ما درست  (1

 ؟         أم الصحيح 
 
 )األطوال غير حقيقية(: ةالثاني تجربةال

المسجد باستعمال جهاز  منارة رتفاعادائما ما يتردد أنس وأبوه على المسجد المجاور لمنزلهم، فتبادرت إلى ذهن أنس فكرة قياس 

 :فكرة أنسيوضح  (02لشكل)التيودوليت فطلب مساعدة أبيه في استخدامه، ا

 

= 

 

                                                                                                                                           

 (مظال 02الشكل)

 

 

 

 

  𝑪𝑫 المنارة رتفاعا طولحساب كنه من ن أن فكرة أنس تمّ ــبيّ ( 02)عتمادا على ما درست ومستعينا بالشكل ا (2

 تدور الى الوحدةغير المضبوطة  النتائججميع : مالحظة

 انــــتهـــى
 يمنع طلب االلة الحاسبة تنبيه : 

2/2الصفحة   

 

 بالتوفيق والسداد  لكم  تمنياتي
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