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   2014 – 2013السنة الدراسية :   2014ماي  18 التاريخ :   الشلف -ثانوية بلحاج قاسم نورالدين 

kالمستوى : 
k=4

k=1

1TCST   مدة االنجاز : ساعتان   اختبار الثالثي الثالث  

 ������������������������� �

 نقاط)  08( األول : التمرين  

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس       
 

O,i, j  نعتبر النقط 2 2 A ;  ، 2 0B و  ; 4 2D ;  

 .Dو  B,Aعلم النقط  -1

 ومتساوي الساقین . قائمABDثم بَین أن المثلث  BDو  AD,ABأحسب األطوال   -2

ونصف قطر الدائرة  Gعَین المركز  -3 C المحیطة بالمثلثABD. 

ھل النقطة  -4 0 2H ;  تنتمي إلى الدائرة C؟ 

AC المعرفة بـ : Cعین إحداثیي النقطة  -5 AB AD 
  

 . ABCDالرباعي  ثم عین طبیعة 

2 المعادلة :  بَین أَن -6 2 0   x y  معادلة دیكارتیة للمستقیم AB. 

ھل النقطة  -7 4 3 F تنتمي الى المستقیم  ; AB ؟ 

 نقاط)06( الثاني : التمرين  
  الشكل المقابل ھو عبارة عن متوازي 

  .8cmطولھ  ABCDEFGHمستطیالت
  . 6cmمربع طول ضلعھ ABCDالوجھ 

 .ABCDEFGHأحسب حجم متوازي المستطیالت  -1

 .AFCثم استنج طبیعة المثلث  ACو  FC,FAأحسب  -2

ماذا یمثل -3 FMفي المثلثAFC  أحسب  ؟FM. 

  FABCDأحسب حجم الھرم  -4

 نقاط)  06( الثالث : التمرين  
  العالمات في الجدول التالي : تبویببأستاذ مادة الریاضیات  قام ج م ع ت  1قسم لختبار االق ابعد تصحیح أور

  العالمات  5  8  9  10  12  14  16  18
  عدد التالمیذ  3  4  6  9  5  6  2  4

 ماھي طبیعة ھذه السلسلة االحصائیة ؟ -1

 ما ھو عدد تالمیذ القسم ؟ -2

 شكل جدوال مبینا فیھ التواترات و التكرارات المجمعة الصاعدة . -3

 المئویة للتالمیذ الذین تحصلوا على المعدل ؟سبة ماھي الَن -4

 أحسب معدل القسم . -5

 عین العالمة المنوالیة و العالمة الوسیطیة لھذه السلسلة . -6

1إذا أضاف األستاذ  -7  ؟ الجدید للقسم معدل النقطة لكل عالمة . فما ھو  .5

                                                         ة   دةة اأ 


