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               اتـــالرياضي>ــادةـمـــ الثانيللثالثي 04) منزلية )فة الالوظي 
 ـــــــطــمحوســ الثانية >المسحوى                                                                                   

 

  >الحمرين األول

 :أحسـب بتمعه انعبــاراث انتانيت (3

    (63+) - (25+) =A   ;    (:-) +(8-) =   B ;     (:.9-)  +(47+)=;    C      (43+)  +(;+) =D    

    (6<+)  +(<-) =   E  ;    (6-1) - (-11) =F           ; (6+) - (:-)=    G ;      (5-) - (47+)=H   

   :حيث  A ،Bأحسب انمجمىعيه انجبرييه  (4

(44-) +(64+) - (87+)  +(56-) - (5-) ;    A=   (7-) + (54-) - (65+)[ - (44+)  +(8-)    B= 

 >الحمرين الثاني 

 إنيك انشكم انمشفر.

 محيط انشكم. عه  عبر بدالنت  (3

       .                                                            إذا كان انمحيط أحسب  (4

                                                                                                                             . أحسب في كم حانت قيمت انمجهىل  (5

 

 . :مه أجم   :انمساواة  صحت اختبر (6

 . :مه أجم    : انمتباينت صحت راختب (7

  >الحمرين الثالث

 :كما في انشكم  يقاطــــعان مستقيمان متىازيان و  

 

 :أذكر تسميت كم زاويتان مما يهي (3

 .......هما زاويتان..... ن...........هما زاويتا .......هما زاويتان..... 

 ......هما زاويتان..... .........هما زاويتان.... ......هما زاويتان.... 

 ...     ..هما زاويتان......        

   :أوجد أقياش انسوايا انتانيت  (4

 وفـيـــقـــــــــــــبالتـ                               1 / 1الصـفـحــــــــــــــــــــــــــة                    انـتـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى              

belhocine : https://prof27math.weebly.com/
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               رياضيـــاتال>مــــــادة الثانيللثالثي 04) الوظيفة المنزلية ) 
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  >الحمرين األول

 :أحسـب بتمعه انعبــاراث انتانيت (5

    (63+) - (25+) =A   ;    (:-) +(8-) =   B ;     (:.9-)  +(47+)=;    C      (43+)  +(;+) =D    

    (6<+)  +(<-) =   E  ;    (6-1) - (-11) =F           ; (6+) - (:-)=    G ;      (5-) - (47+)=H   

   :حيث  A ،Bأحسب انمجمىعيه انجبرييه  (6

(44-) +(64+) - (87+)  +(56-) - (5-) ;    A=   (7-) + (54-) - (65+)[ - (44+)  +(8-)    B= 

 >الحمرين الثاني 

 إنيك انشكم انمشفر.

 محيط انشكم. عه  عبر بدالنت  (8

 .                                                                  إذا كان انمحيط أحسب  (9

                                                                                                                             . أحسب في كم حانت قيمت انمجهىل  (:

 

 . :مه أجم   :انمساواة  صحت اختبر (;

 . :مه أجم    : انمتباينت صحت اختبر (32

  >الحمرين الثالث

 :كما في انشكم  يقاطــــعان مستقيمان متىازيان و  

 

 :أذكر تسميت كم زاويتان مما يهي (5

 .......هما زاويتان..... هما زاويتان........... .......هما زاويتان..... 

 ......هما زاويتان..... .........هما زاويتان.... ......هما زاويتان.... 

 ...     ..هما زاويتان......        

   :أوجد أقياش انسوايا انتانيت  (6

 وفـيـــقـــــــــــــبالتـ                               1 / 1الصـفـحــــــــــــــــــــــــــة                    ـــــــــــــــــــــــــىانـتـهــــــــــــــــــــــــــــــــ              

belhocine : https://prof27math.weebly.com/




