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إلیك النقاط اآلتیة التمرین السادس :

لیست استقامیةأو  استقامیةأكمل باحدى الكلمتین-1

..............Cو  A  ،Bالنقط 

..............Fو  D ،Eالنقط               

..............Iو  G ،Hالنقط

..............Kو  I  ،Jالنقط  

..............Hو  C ،E ،Gالنقط 

..............Aو  F ،Mالنقط

أكمل بالنقطة المناسبة-2

استقامیة..…و  B ،Eالنقط   

استقامیةNو  ....، Oالنقط 

استقامیةلیست ..…و  H ،Eالنقط                 

أكمل بما یناسبالحظ الشكل جیدا ثم التمرین السابع :

قیمان (تالمسd1) و(d2 في النقطة ........) یتقاطعان

)نقطة تقاطع المستقیمینd1) و(d3 النقطة......) ھي

C ........ ھي نقطة تقاطع المستقیمین ....و

B ........ ھي نقطة تقاطع المستقیمین ....و

أكمل الشكل اآلتي باالعتماد على الجمل التاللیةالتمرین الثامن :

T) ھي نقطة تقاطع المستقیمینd2) و(d4(

)d1) و(d3 یتقاطعان في النقطة (H

) نقطة تقاطع المستقیمینd3) و(d4 ھي (A

M) ھي نقطة تقاطع المستقیمینd1) و(d4(

.......نقطة التقاطع  التي لم تذكر ھي نقطة تقاطع المسقیمین ..... و

بالتوفیق                                          







إلیك النقاط اآلتیة التمرین السادس :

لیست استقامیةأو  استقامیةأكمل باحدى الكلمتین-1

..............Cو  A  ،Bالنقط 

..............Fو  D ،Eالنقط               

..............Iو  G ،Hالنقط

..............Kو  I  ،Jالنقط  

..............Hو  C ،E ،Gالنقط 

..............Aو  F ،Mالنقط

أكمل بالنقطة المناسبة-2

استقامیة..…و  B ،Eالنقط   

استقامیةNو  ....، Oالنقط 

استقامیةلیست ..…و  H ،Eالنقط                 

أكمل بما یناسبالحظ الشكل جیدا ثم التمرین السابع :

قیمان (تالمسd1) و(d2 في النقطة ........) یتقاطعان

)نقطة تقاطع المستقیمینd1) و(d3 النقطة......) ھي

C ........ ھي نقطة تقاطع المستقیمین ....و

B ........ ھي نقطة تقاطع المستقیمین ....و

أكمل الشكل اآلتي باالعتماد على الجمل التاللیةالتمرین الثامن :

T) ھي نقطة تقاطع المستقیمینd2) و(d4(

)d1) و(d3 یتقاطعان في النقطة (H

) نقطة تقاطع المستقیمینd3) و(d4 ھي (A

M) ھي نقطة تقاطع المستقیمینd1) و(d4(

.......نقطة التقاطع  التي لم تذكر ھي نقطة تقاطع المسقیمین ..... و

بالتوفیق                                          

https://prof27math.weebly.com





    األستاذ                                                              .  متــوســــط  1: المستـــوى 

 

: سلسلة تمارين 

 

 :التمرين األول 

 

 )  d ( ،  هستقين  A و B  ،   ًقطتاى هي هذا الوستقين O   هٌتصف القطعة [ AB ] 

 

  ) AB  (  ويعاهد  O  يشول   )   ∆   (ارسن الوستقين  * 

  

 * C ًقطة  هي ) ∆ ( عيي الٌقطة  ،  E  هي  ) ∆ ( بحيث O  هٌتصف [ CE] 

 

 :التمرين الثاني 

 

 :      بحيث و  ثن عيي عليه الٌقطتيي ارسن هستقيوا             

   ، ثن باألخضز ًصف الوستقين لوى باألسرق ًصف الوستقين                    

 . هٌتصف القطعة أًشئ بالودور والوسطزة الٌقطة                

 :أكول الفزاغات اآلتية بوا يٌاسب             

               

               

 

 :التمرين الثالث 

 

أرسن هستقيوا هدرجا حيث وحدة الطول هي السٌتيوتز      

: عيـّي على هذا الوستقين الٌقط   * 

       A( 4,5 )          ؛       B( 3 )          ؛       C( 2,75 )    ؛       
5

10
D

 
 
 

 

  باستخدام الودور والوسطزة أًشئ الٌقطةF هٌتصف القطعة  AB  

   ها هي فاصلة الٌقطةF  

  عيـي الٌقطةE حيث  E DC   و  BE = 1,5 cm 

   ها هي فاصلة الٌقطةE  
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 متوسط1المستوى:

        المستطيلات متوازي على تمارين سلسلة

 :  لأولا التمرين

 :  أبعاده مستطيالت متوازي  شكل لخزان

 باللتر ثم المكعب بالمتر الخزان سعة أحسب-1

 س من : بـ تقدر الماء من كمية على الخزان يحتوي -2

 ؟ الخزان لملء إضافته يجب الماء من لترا كم-3

 : الثاني التمرين

 .7m ; 9m ; 15m كاآلتي أبعاده المستطيالت متوازي شكل على للماء خزان

 .الخزان هذا حجم احسب .1

3 منه افرغ استغالله وبعد ماء مملوء الخزان هذا أن علمت إذا

2

 .حجمه من 

 .الخزان في المتبقي الحجم احسب .2

 : الثالث  التمرين

 . 2m وارتفاعه  5m وعرضه  8m طوله مستطيالت متوازي شكله  مملوء مائي حوض

 .   الحوض هذا حجم أحسب -1

 . باللتر الحوض هذا سعة هي ما -2

  الحوض من أفرغنا -3
4

1
 . الحوض في المتبقي الماء حجم هو ما.   حجمه 

 : رابعال التمرين

 (.cm هي الطول وحدة) 15×10×12.5 أبعادها مستطيالت متوازي شكل على للتغليف علبة

 .3×2.5×0.5  أبعاده مستطيالت متوازي قطعة كل وشكل kg2.5 الكلي وزنها العلك قطع فيها ورتبت ملئت  

 .التغليف علبة حجم أحسب -1

 .العلك حبة//      //       -2

 (. g بال) الواحدة الحبة وزن ثم العلبة في الحبات عدد//      -3
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 : ا���� ا�و�� ��و�ط      ا��طوح ا����و	�   ا����ذ    


	�� 1:  ا������ ���� ا������ ا��ي ���� �� زرا��� ـ أ�  .ا�

2 �� ھ�ا ا�	�� أن  �	�$# ����ج ! � ا����' (��  ـ  �

  #)
 (�,+� ھ�ا ا����ج �����ا�*ا- ��  .، أ

  . ��ـ أ�� ا�$*ل  3

� ھ�ا ا�	�� ������ ا����4 23 ّ ��0ر 4��
 �� .ـ أ

 

 


	�� 1:  ا������ ���� ا������ ا��ي ���� �� زرا��� ـ أ�  .ا�

2 �� ھ�ا ا�	�� أن  �	�$# ����ج ! � ا����' (��  ـ  �

  #)
 (�,+� ھ�ا ا����ج �����ا�*ا- ��  .، أ

  . ��ـ أ�� ا�$*ل  3

� ھ�ا ا�	�� ������ ا����4 23 ّ ��0ر 4��
 �� .ـ أ

 


	�� 1:  ا������ ���� ا������ ا��ي ���� �� زرا��� ـ أ�  .ا�

2 �� ھ�ا ا�	�� أن  �	�$# ����ج ! � ا����' (��  ـ  �

  #)
 (�,+� ھ�ا ا����ج �����ا�*ا- ��  .، أ

  . ��ـ أ�� ا�$*ل  3

� ھ�ا ا�	�� ������ ا����4 23 ّ ��0ر 4��
 �� .ـ أ

 


	�� 1:  ا������ ���� ا������ ا��ي ���� �� زرا��� ـ أ�  .ا�

2 �� ھ�ا ا�	�� أن  �	�$# ����ج ! � ا����' (��  ـ  �

  #)
 (�,+� ھ�ا ا����ج �����ا�*ا- ��  .، أ
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� ھ�ا ا�	�� ������ ا����4 23 ّ ��0ر 4��
 �� .ـ أ
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 : ا���� ا�و�� ��و�ط      ا��طوح ا����و	�   ا����ذ    

 Pاحسب محيط هذه القطعة   )8

 5mيريد عمي احمد تسييج أرضه بسياج حيث يترك مدخال عرضه   )9

  اوجد طول السياج المستعمل   -

  DA 8500ـوتكلفة العمال قدرت ب DA 450اذا كان المتر الواحد من السياج هو   

  ما هو المبلغ اإلجمالي لتسييج القطعة األرضية ؟ -

 

 




