
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  واملسابقات الديوان الوطين لالمتحانات                    وزارة الرتبية الوطنية                                        

  2020دورة:                                 امتحان شهادة التعليم املتوسط                                         
  ساعتان املدة:                                         الرياضياتاختبار يف مادة: 

 

  2من  1صفحة 

 نقطة) 12( الجزء األول
  نقاط) 02( التمرین األول:

2 حیث:  Bو A یندإلیك العد 7 5
A = + ×

3 3 14
. و     B = 2 112 - 3 28+3 7      

 .على شكل كسر غیر قابل لالختزال Aاكتب  )1
  عدد صحیح. aحیث  7aعلى الشكل  Bاكتب  )2

  نقاط) 03( التمرین الثاني:
  

 E :عبارة جبریة حیث  
 . Eبّسط العبارة و نشر ا )1
 .إلى جداء عاملین من الدرجة األولى Eحّلل العبارة  )2
 : المعادلة حلّ  )3

  

  نقاط) 03( التمرین الثالث:
  

  الحقیقیة. لشكل المقابل غیر مرسوم باألبعادا
 C دائرة مركزها النقطةO  وقطرها AB :حیث. AB = 10 cm  

M طة من نق Cیثح :BM = 6 cm.     
  . AMثّم احسب الطول  MBAبّین نوع المثلث  )1
 لدرجة. باإلى الوحدة النتیجة ر دو ثم أعط م  MBAاحسب قیس الزاویة )2
3( E  نقطة من BM حیث BE = 4.2 cm المستقیم الذي یشمل .E ویعامد BM  یقطع

 AB ة في النقطF.  احسب الطولBF. 
  
 

   2 2
.   3 1 2E x x   

   . 4 1  2 3 0x x  
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 2من  2صفحة 

 

  نقاط) 04( التمرین الرابع:
 متجانسو د بمعلم متعامد المستوي مزوّ   ; ;O OI OJ

 
   

عّلم النقط  )1 1; 2A ،   5 ; 2B    و 1; 3C   

BCبتي الشعاع حسب مركّ ا )2


 .BCثم استنتج الطول  
 منتصف القطعة Mتي النقطةحسب احداثیا )3 AC. 
BMحیث یكون  Dأوجد احداثیتي النقطة  )4 MD

 
  .ABCDج نوع الرباعيتتنثم اس  

  

  نقاط) 08( الجزء الثاني:
60داها عْ كل بُ قطعة أرض مستطیلة الشّ إحاطة  محمودي د عمّ یری m 42و m من نفس  بأشجار

ركن  في كلّ  أن یغرس على ،نن متتالیتیْ شجرتیْ  بین كلّ متساویة وأكبر ما یمكن بحیث تكون المسافة  وعالنّ 
   .شجرة
200أثمانها من ،مختلفة اتر یي محمود تعرض شجتي قصدها عمّ المشتلة الّ  - DA 1000إلى DA 

  رة أفضل كان ثمنها أكبر). یجما كانت الشّ كلّ (تها. حسب نوعیّ 
  منها المعروض.من ث  %125ل رة یمثّ یشج تكلفة غرس كلّ  -
1400قل مصاریف النّ  - DA اتر یجشّ مهما كان عدد ال.  
32000ي محمودمع عمّ  - DA.  

القطعة إحاطة هذه  لعّمي محمودى ى یتسنّ رة حتّ یجال یمكن أن یتجاوزها ثمن الشّ تي الّ القیمة  أعطِ 
  روط المذكورة.حسب الشّ 


