
 الجمهىرٌت الجزائرٌت الدٌمقراطٍت الشعبٍت

   متىسطت الشهٍد بن مىسى الحاج                                              مدٌرٌت التربٍت لىالٌت ورقلت                          

 6102ماي  :دورة                                                             شهادة التعلٍم المتىسط التجرٌبً              اختبار

 ساعتانالمدة :                                                                              الرياضياث :بار في مادةاخت

 الجزء األول: )06 نقطت(

 التمرٌن األول: )10 نقاط(

          دٍث :   أّشس ثٌ ثعط اىؼجبزح  (1

                     دٍث :   ديو اىؼجبزح  (2

               دو اىَؼبدىخ :  (3

 التمرٌن الثانً: )10 نقاط(

  ، ثٌ اخزصه اىنعس 325ٗ  1553ىيؼددٌِ        أدعت اىقبظٌ اىَشزسك األمجس (1
   

    
 . 

 .    √   ػيى اىشنو     √     √      √     اىؼجبزحأمزت  (2

      اىشنو اىؼيًَ دٍث : ػيى      أمزت اىؼدد (3
             

      

 التمرٌن الثالث: )10 نقاط(

⃗⃗     اىَعز٘ي ٍْع٘ة إىى ٍؼيٌ ٍزؼبٍد ٍٗزجبّط   ⃗   ⃗⃗  ٗٗددح اىط٘ه ًٕ اىعْزٍَزس .  ⃗ 

 .                                              اىْقط  ػّيٌ (1

⃗⃗⃗⃗  اىشؼبع  ٍسمجزً )أٗ إدداثًٍ( أدعت  (2  .   ثٌ ُادعت اىط٘ه  ⃗ 

 قبئٌ .    ، ثٍِ أُ اىَثيث      √             √   إذا ػيَذ أُ :  (3

 .    ٍسمص اىدائسح اىَذٍطخ ثبىَثيث   ُادعت إدداثًٍ اىْقطخ  (4

 فً اإلرجبٓ اىعبىت.    شاٌٗزٔ  ٗ  ثبىدٗزاُ اىري ٍسمصٓ   ص٘زح   اىْقطخ  ػٍِ (5

  التمرٌن الرابع: )10 نقاط(

           َقبثو فً اىشنو اى

   ٗ    ادعت اىط٘ىٍِ  
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  نقاط( 10)الجزء الثانً: 

 المســـألت:

I.   قطؼخ أزض ٍعزطٍيخ اىشنو ط٘ىٖب ثالثخ أضؼبف ػسضٖب ٍٗعبدزٖب  حٌَيل فال         . 

 ُادعت ط٘ه ٗػسض ٕرٓ اىقطؼخ؟

II.    ٗأثْبء ثٍغ اىَْز٘ج اقزسح ػيى اىصثبئِ صٍغزٍِ:ٌقطًٍْبغسض اىفالح قطؼزٔ األزضٍخ . 

 ىينٍي٘غساً اى٘ادد.       :  ❶اىصٍغخ 

 .       ىينٍي٘غساً اى٘ادد ٍغ ادزعبة ثَِ اىْقو اىَقدز ثـ :       :  ❷اىصٍغخ 

 :أّقو ثٌ أرٌَ اىجدٗه اىَقبثو (1

 

 

 اىَجيغ اىَدف٘ع     ٗ   ❶اىَجيغ اىَدف٘ع ثبىصٍغخ      ػدد اىنٍي٘غساٍبد اىَجبػخ ،   ىٍنِ 

 . ❷ثبىصٍغخ  

 .  ثدالىخ      ٗ      ػجس ػِ  (2

 .     ٗ      فً ّفط اىَؼيٌ اىَزؼبٍد ٗاىَزجبّط اّشئ رَثٍيً اىداىزٍِ 

       ػيى ٍذ٘ز اىزسارٍت ٌَثو      ٗ        ػيى ٍذ٘ز اىف٘اصو ٌَثو        : ٍالدظخ 

 ثٌ قدً رفعٍسًا ىٖرا اىذو.            دو اىَزساجذخ :  (3

 ددد ٍِ اىجٍبُ اىصٍغخ األمثس فبئدح ىيصثُ٘ ٍغ اىشسح. (4

III.  

 .      ٗ      أثْبء ٗشُ اىَْز٘ج رجٍِ ىيفالح أُ ٗشُ ٍْز٘جٔ ٌزساٗح ثٍِ 

 ٗاىجدٗه اىزبىً ٌ٘ضخ ذىل:

                            فئبد االٗشاُ ثـ 

                     اىزنسازاد

     ٍسامص اىفئبد

     اىزنساز اىَجَغ اىَزصاٌد

 

 أّقو اىجدٗه ثٌ أمَئ؟ (1

 أدعت اى٘ظط اىذعبثً اىَز٘اشُ؟ (2

 خ؟ٍػٍِ اىفئخ اى٘ظٍط (3

__________________________________________________________________ 

 2مه  2الصفحت 

  

  𝑘𝑔   وزن المنتوج بـ: 𝟒𝟎
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 ❶المبلغ حسب الصيغة اال

𝟑𝟒𝟎𝟎 
  

 ❷المبلغ حسب الصيغة اا

 

 




