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 2016/2017 الدراسيـــة:السنة                                                           حمد لخضر و عقيلةأشيباني  :متوسطةال 

 05/12/2016يـــــــــوم:    األولى متوسط  :المستوى  

                                                                تينســـــــــــــــــاعالمــــــدة:      األستاذة: سيــد أحمد هـــدى                                                   

 فى مـــادة الريــاضـيــات  للثالثي األول  اإلختبـــار األول

 

  التمرين األول: )04 نقاط ( 

: أكمل الفراغ بما يناسب 

57,26   ب(      ….. هو  28,53رقم األجزاء من عشرة في العدد  ( أ = 57 +
2

….
+

….

100
872,9 جـ(            ÷ 100 = ⋯  

    ّرِتْب تصاعدًيا األعداد التالية:  

 4,12  و 4,10  و 3,55  و  3,9

 

 نقاط( 03: ) ينــاـالتمرين الث 
 ⊡باإلعتماد على الشكل المقابل أحسب  (1     

 

 
 

  69m   وبذلك يزيد إرتفاعه عن إرتفاع المسجد األقصي بفلسطين   بـ 89mإرتفاع المسجد الحرام بمكة يبلغ  (2    

 مثل الوضعية بشكل مناسب  أ(    

 كم يبلغ إرتفاع المسجد األقصى المبارك ؟ ب(   

  (نقاط30) :الثالثلتمرين ا

 عط رتبة مقدارالفرق والمجاميع التالية :أ -

𝟗, 𝟗𝟗 + 𝟗𝟖, 𝟓 + 𝟏𝟗𝟗.  أ)𝟏𝟓

𝟐𝟗𝟓, 𝟕𝟓 − 𝟕𝟓, 𝟖𝟎 − 𝟐𝟎,  بـ)𝟎𝟑

𝟎. 𝟎𝟒 + 𝟔𝟎, 𝟎𝟏 + 𝟗𝟗𝟗,  جـ)𝟗𝟗

  نقاط(40) :الرابعلتمرين ا 

 𝐴𝐵=6,5 𝑐𝑚بحيث  𝐵و  𝐴ن عليه نقطتين ( ثم عي  𝑑ا )أرسم مستقيم   (1

 لمـاذا؟[ ؟ 𝐴𝐵منتصف ] 𝐶هل  ,  𝐵𝐶 ثم احسب الطول 𝐴𝐶=4 𝑐𝑚بحيث  𝐶[ النقطة 𝐴𝐵على ]ن عي   (2

 𝐶( في النقطة 𝑑( العمودي على )Δأرسم المستقيم ) (3

 الدائرةلى هذه إبالنسبة  𝐵و  𝐴النقطتين  من وضعية كل   د  ثم حد   𝑐𝑚 2,5 هونصف قطرها طول و 𝐶أرسم الدائرة التي مركزها  (4

 نقاط(06)المســألة 

 ا لها فكانت رفن  ا وع  ر  ألمها ، تقدي هدية   ء  رافي شمريــم فكرت  مبمناسبة عيد األ     

 من مصروفها اليومي لهذا الغرض . DA 45.5 غلتخصص مب       

 خالل شهر ؟ مريــمغ الذي جمعته لما هو المب  -1

 يفها .لتغ ىلع DA 50,5 ويزيد صاحب المحل   755,226DA الهدية ثمنها ن  أمت لإذا ع -

 ؟ بالغالف فة الهديةلما هي تك -2

 بــالتـــــــوفيــــــــــق                                                                   الهدية ؟ يكفى لشراء مريمغ الذي مع لهل المب -3
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