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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                                 وزارة التربية الوطنية               

 2017-2016 :السنة الدراسية                                              01 :فرض المراقبة الذاتية رقم 

 02: عدد الصفحات  رياضيات :المادة   متوسط    1: المستوى 

 أستاذ التعليم المتوسط/ جابري لزهري :إعداد 

  

  )نقاط 3(  :األول  التمرين 
  : اعط الكتابة العشرية لكل من األعداد اآلتية ) 1   

                                                                             )0,1  ×3 + (7  ) +100  ×5 (A =   
                                          )0,01  ×5 ) + (0,1  ×6) + (100  ×2) + (1000  ×8( B =    

                                                                                )0,001  ×9 ) + (100  ×2 (C =   
   . رّتب تصاعديا األعداد المتحّصل عليها، ثم أعط الكتابة الكسرية لكل منها ) 2   

 

    )نقاط 3(  :الثاني  التمرين
  199 ,7،    ,12 5007:   ر إلى الوحدة للعددينيدو تأعط ال * ) 1     

  7,199 – 12,5007و    7,199+   12,5007   : ينثّم استنتج رتبة مقدار العدد *           

   : مثـل على مستقيـم مـدرج النقـط التاليـة  ) 2    

                        ،      ، 
        

 
  

  )نقاط 3(  :الثالث  التمرين 

 إلى المبلغ الذي معك لصار أكبر من المبلغ الذي  DA 15، قال له مصطفى إذا أضفناDA 105يملك صالح مبلغ       

   DA 10,5  معي بـ   
   .مثل هذه الوضعية بمخطط) 1   
  .أحسب المبلغ الذي أصبح مع صالح ) 2   
  احسب المبلغ الذي مع مصطفى ؟) 3   

  

  )نقاط 3(  :الرابع  التمرين

  .لها قطر  cm  ، [AB] 2,5 ونصف قطرها O مركزها (C) أرسـم دائرة) 1 

ˆ55:  بحيث (C) من M عيـن النقطة) 2  MOB  

MOA أحسب قيس الزاوية) 3  ˆ  

    [MN] منتصف O بحيث تكون Nعيـن النقطة ) 4 

  .بـرر إجابتك ؟  ( C) تنتمي إلى الدائرة N هـل   
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  )نقاط 8(  :المسـألة 
  مدينة الجزائر و قبل   االنطالق سجل مصطفى  من عداد السيارة  انطلق مصطفى بسيارته من مدينة سطيف نحو  
    45623,75km و أثناء وصوله إلى مدينة الجزائر  سجل الرقم 45321,75km الرقم   

  ؟   الجزائر ما هي المسافة بين سطيف و )    1  

  . 1km  من البنزين لقطع مسافة l    0,1إذا كانت السيارة تستهلك)  2 

  ا هي كمية البنزين المستهلكة لقطع هذه المسافة ؟ م       
  وهي عبارة ؟   ثمن الوقود المستهلك P فما هو عندئذ،     DA 22,5 إذا كان ثمن اللتر الواحد من البنزين هو)  3
    40m االشكل بعداه مستطيلة عن ساحةللسيارات في مدينة الجزائر توقف مصطفى بعض الوقت في حضيرة )  4

   25m و       

  . احسب مساحة هذه الحضيرة) أ 

  . m2 20إذا كانت كل سيارة أثناء توقفها تحتاج إلى مساحة قدرها  )ب

  . عدد السيارات التي تستوعبها هذه الحضيرة في آن واحد  Nأحسب     
  

 

  


