الموضوع :اختبار الثالثً الثانً لما ّدة الرٌاضٌـــات
المستوى  :أقســــــــام السنـــــة األولى
المـــــ ّدة  :ساعتـــان
الجزء األوّ ل  21 ( :نقطة )
 30 ( :نقط )
التمرٌن
°°°°°°°°°°°°°°
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 )2اختزل الكسر
314

( أكتب مراحل االختزال )

 65 2080
 )1أنقل و أكمل المساواة


100  1000

و هذا بوضع العدد المناسب مكان كل نقطة .

 )0الحظ التمثٌل اآلتً جٌّدا ( ال ٌطلب منك إعادة رسم هذا التدرٌج ) :
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أكمل المساوٌتٌن اآلتٌتٌن :
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AB
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 30 ( :نقط )
التمرٌن
°°°°°°°°°°°°°°°
علبة جبن وزنها  211 gتحتوي على  0,3 %من المواد الدسمة .

علبة جبن من نوع آخر وزنها  03 gتحتوي على  5,1 %من المواد الدسمة .
المطلوب  :أي العلبتٌن تحتوي على أقل من المواد الدسمة ؟ علل إجابتك
 30 ( :نقط )
التمرٌن
°°°°°°°°°°°°°°
الحظ الشكل اآلتً جٌّدا  :األطوال لٌست حقٌقٌة ( وحدة الطول هً السنتٌمتر ) .
Aالمطلوب :
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 )2أكمل المساوٌتٌن  FE = ... :و . AF = ...
D
C
 )1أحسب محٌط الجزء المنقط من هذا الشكل (.أكتب مراحل الحساب )
1,4
 )0أحسب مساحة الجزء المنقط من هذا الشكل (.أكتب مراحل الحساب)
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 30 ( :نقط )
التمرٌن
°°°°°°°°°°°°°°
الحظ الشكل اآلتً جٌّدا :
المطلوب :
--------
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ما هً األخطاء التً ارتكبت عند تشفٌر هذا الشكل ؟ علل إجابتك .

المسألة اإلدماجية (  80نقط ) .
الجزء الثاني :
-----------------فالحة األزهار  :خصص فالح قطعة من أرضه لغرس األزهار .
فتحصل على  11زهرة لونها وردي و  03زهرة لونها أحمر
و  21زهرة لونها أبٌض و  13زهرة لونها بنفسجً .
 )2أنقل و أكمل الجدول اآلتً :
المجموع :

.......
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اللـــون

.........
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.........

........
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عدد األزهار

..........

.........

.........

........

........

النسب المئوٌة

 )1مثل هذه المعطٌات بمخطط بأعمدة .
ٌ )0رٌد هذا الفالح بٌع هذه األزهار على شكل باقات بحٌث تضم كل باقة أربعة أزهار مختلفة اللون .
أ) ما هو عدد الباقات الممكن تشكلٌها ؟
ب) ما هو عدد األزهار المتبقٌة من كل لون ؟
 )3الحظ الفالح أنّ عددا ال بأس به من األزهار بقٌت  ،فشكل بها باقات أخرى مختلفة اللون و العدد .
أنقل و أكمل الجدول اآلتً ملخصا فٌه كل الباقات التً ش ّكلها هذا الفالح فً الجدول اآلتً :
التي تضم زهرة واحدة

التي تضم زهرتين

التي تضم  3أزهار

التي تضم  4أزهار

..................

................

..............

.............

الباقات :
عدد الباقات :

