
 الرايعة متوسط: المستوى                   1الوظيفة المنزلية رقم                       متوسطة أفرواق محمد أبلسة
 التمرين األول 

 .676و   463أحسب القاسم المشترك األكبر للعدديين 

استنتج الكسر غير القابل لالختزال المساوي للكسر  
364

672
 . 

 التمرين الثاني
من المواد   kg 2088من السميد و     kg 4350في قفة رمضان بالتساوي على العائالت المعوزةأبلسة وزعت بلدية 

  )الخ...  تمر،حليب عجائن ، طماطم ،  (األخرى 
لمعوزة التي تحصلت على هذه القفةما هو أكبر عدد ممكن من العائالت ا .  

.و المواد األخرى ما حصة كل عائلة من السميد   
 التمرين االثالث

 :الحظ الشكل المقابل حيث 

cmCE 4.10،cmDE 4 ،cmCD 6.9،cmBC 12 
          D قائم في   CDEبين أن المثلث/ 1     

استنتج أن المستقيمين / 6   AB  , DE  متوازيان 

 ABأحسب الطول /  4   
 التمرين الرايع

في ساحة  مقام الشهيد  وكان  يوما مشمشا ، فاراد أن يستظل ، فبدأ يتقدم نحو قاعدة المقام حتى  عبد هللاذات  يوم كان 
وقاعدة المقام تبعد عنه بـ  1.09mالحظ أن نهاية ظل المقام تبعد عنه بـ  إختفى عن الشمس و بمجرد اإلختفاء

48.73m   1.75، إذا علمت أن طول قامة علي هيm   
                     (  مدور للوحدة ) ـ أحسب إرتفاع المقام 
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 التمرين الثاني
من المواد   kg 2088من السميد و     kg 4350في قفة رمضان بالتساوي على العائالت المعوزةأبلسة وزعت بلدية 

  )الخ...  تمر،حليب عجائن ، طماطم ،  (األخرى 
لمعوزة التي تحصلت على هذه القفةما هو أكبر عدد ممكن من العائالت ا .  

.ما حصة كل عائلة من السميد و المواد األخرى   
 التمرين االثالث

 :الحظ الشكل المقابل حيث 

cmCE 4.10،cmDE 4 ،cmCD 6.9،cmBC 12 
          D قائم في   CDEبين أن المثلث/ 1     

استنتج أن المستقيمين / 6   AB  , DE  متوازيان 

 ABأحسب الطول /  4   
 التمرين الرايع

في ساحة  مقام الشهيد  وكان  يوما مشمشا ، فاراد أن يستظل ، فبدأ يتقدم نحو قاعدة المقام حتى  عبد هللاذات  يوم كان 
وقاعدة المقام تبعد عنه بـ  1.09mإختفى عن الشمس و بمجرد اإلختفاء الحظ أن نهاية ظل المقام تبعد عنه بـ 

48.73m   1.75، إذا علمت أن طول قامة علي هيm   
(  مدور للوحدة ) ـ أحسب إرتفاع المقام   
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