
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 2020/2021ة:السنة الدراسي          مديرية الرتبية لوالية جيجل                                
 املستوى :أوىل متوسط             

 املدة : ساعة و نصف            
 الثالثي األول يف مادة الرايضيات  اختبار                    

 –ممنوع استعمال اآللة احلاسبة  -
 ن(4) :األولالتمرين

I. : أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح اخلطأ ان وجد 
 . 3,5و  2,6بني العددين  3,6ميكن ادراج العدد  -أ

 .41,59هي  13,25+28,34رتبة مقدار اجملموع  -ب
 . 21اىل الوحدة هو  20,09مدور العدد  -ت
II. 1-  يلي:حول ما 
……… =5670025.67hm/ dm…………/  9 dam0.5m=  ha  .…………………38a=     

 تصاعداي:رتب األعداد التالية ترتيبا  -2
21+ 3

10
 + 6

100
/ 19,7/ 21+ 6

100
/ 21,1 

 يف اخلانة املناسبة :( ×)أنقل اجلدول اآليت بوضع العالمة  -3
 على:يقبل القسمة  العدد

2 3 5 
120    
23    

12546    
145    

 ن(4:)التمرين الثاين
 تلميذا 13قصة , نريد توزيعها على  68يوجد يف علبة  -1

 .؟ كم قصة سيأخذ كل تلميذ -
 .>./.+(.×13)=68أكمل املساواة التالية : -
 .×13> 68 >.×13أمتم احلصر : -

ابلنقصان  0.1اىل , مث أعط القيمة املقربة  12على العدد  184.32أجنز القسمة العشرية للعدد  -2
 . 12على العدد  184.32و الزايدة حلاصل قسمة العدد 

 أقلب الورقة
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 ن(5) :الثالثالتمرين
(D, مستقيم )A : نقطة منه كما يف الشكل 

    A. 
(D) 

 AB=6cm حيث : (D)تنتميان اىل  Oو  Bعد رسم الشكل على ورقة اجابتك , مث عني النقطتني أ -1
 . [AB]منتصف  Oو 
 . Oيف النقطة  (D)م العمودي على املستقي (d1)أرسم املستقيم -2

 رر جوابك .؟ ب [AB]ابلنسبة اىل قطعة املستقيم  (d1)ماذا ميثل املستقيم  -
 .(d1)يوازي املستقيم  و Bالذي يشمل النقطة  (d2)أرسم املستقيم -3

 ؟ علل . (D)و (d2)  ماهي وضعية املستقيمني -
  OF=1.5cmو  OG=4cm:حيث(OA]نصف املستقيم  منGو  Fعني النقطتني -4

 . AGو FGأحسب الطولني   -
 . [[OAصف قطرها و ن O( اليت  مركزها  cأنشئ الدائرة  )-5

 عليل .مع الت  (c)ابلنسبة اىل الدائرة   Gو   A ,Fحدد وضعية النقط  -
 ن( 7) :اإلدماجةالوضعية 

 قرآنية:الشكل املوايل ميثل مدرسة
 

 املخصصة للدراسة فقط يريد املدير تبليط األرضية 
ماهي كلفة البالط علما أن مثن املرت  -1

 ؟ DA 850املربع الواحد هو 
ملزيد من األمان متت احاطة اجلزء املخصص 

لوضع األحدية بسياج مثن املرت الواحد منه هو 
110DA 

ساعد املدير يف معرفة التكلفة  -2
االمجالية للتبليط و السياج علما 

  24000DAأن أجرة العامل هي 
 مالحظات :

πأنخذ العدد :  - = 3.14 
 تنجز العمليات عموداي على ورقة االجابة . -

 ابلتوفيق                                                               
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