
﴾2التمارین سلسلة ﴿
متوسط ولىفي مادة الریاضیات للسنة األ

األول:التمرین 
1cmووحدة الطول Oعلى مستقیم مدرج مبدؤه 

Aالنقط:علم )1 (+3)،B (-1,5)،C ( -4,5)

C]القطعةمنتصف  Dعلم النقطة )2 B]. ماھي فاصلة النفطةD

 اترتیبا تنازلیD،C،B،Aرتب فواصل النقط )3

الثاني:التمرین 
في كل حالة من الحاالت االتیةوجد العدد المجھول ا

 76,3   x             = 45,78  100        79,8 +             = = 5,5             ـــ 
55,5

الثالث:التمرین 

الرابع:التمرین 
  ؟ABDC   ومساحة المستطیل محیط أحسب)1

 ؟SYFثم احسب مساحة المثلث القائم  ؟BSCY لمربعومساحة امحیط احسب )2

  ؟ASDFاستنتج مساحة ومحیط الشكل )3

SB5cmA

F4cmYC

   
   

 

3cm

  



صفحةا1صفحة 

:اإلدماجةوضعیة ال
BAالشكل االتي یمثل حقل 

6cm     ؟أنواعھااذكر ھذا الشكل؟ماھي الزوایا الموجودة في -1

احسب مساحة ھذا الحقل؟-2
طول السیاج الذي یمكن استعمالھ إلحاطة ھذا الحقل؟ وما ھ-3
8cmماھي كلفة السیاج.85daإذا كان ثمن المتر الواحد من السیاج ھو -4

FC 5cm

D

واجب منزلي

400لفالح حقل على شكل مستطیل طولھ m  130وعرضھ m.
من  من المساحة برتقال و یرید غرسھ بأشجار البرتقال و الزیتون و التفاح حیث یغرس 

المساحة زیتون و الباقي تفاح .
؟الحقلومحیط احسب مساحة

؟والتفاح، الزیتون احسب مساحة غرس كل من البرتقال

3cm



﴾3التمارین سلسلة ﴿
متوسط ولىفي مادة الریاضیات للسنة األ

األولالتمرین 
أعد رسم المستقیم المدرج التالي على ورقة اإلجابة  ثم عین علیھ النقط

;التي فواصلھا على الترتیب 3 ,5 M, N,P,Q

على شكل كسر عشري3,5ي    ثم أكتب العدد    على شكل عدد عشرأكتب العدد  

الثانيلتمرین ا

التمرین الثالث 
تلمیذ بحیث سبع التالمیذ یعیدون السنة وأربعة اسباع 28في احد األقسام السنة األولى متوسط یوجد 

التالمیذ ذكور 

السنة كم تلمیذا أعاد -1

ما ھو عدد الذكور في ھذا القسم -2

في ھذا القسم ماھو عدد االناث-3

وضعیة ادماجیة 
ـ أحسب محیط الشكل المقابل الذي یمثل حقال زراعیا.1

ـ  یرید صاحب ھذا الحقل أن  یحیطھ بسیاج سعر المتر2
، أحسب تكلفة ھذا السیاج.الواحد منھ 

EA=90mعلما ان طول القطعة  ـ 3                  
ABأحسب الطول 

ـ أحسب مساحة ھذا الحقل بالمتر المربع ثم ّ باآلر.4

دروس خصوصیة في 
مادة الریاضیات جمیع 

السنوات
1am, 2am, 3am,

4am

ستااأل
الیاس ذ:
قرونبن





﴾4التمارین سلسلة ﴿
متوسط ولىفي مادة الریاضیات للسنة األ

االوللتمرین ا

30وعددھن یزید عن عدد الذكور بــ 200عدد اإلناث في مؤسسة تربویة 

مثل ھذه الوضعیة بمخطط)1

ماھي المعادلة التي تترجم ھذه الوضعیة من المعادالت التالیة2)

200=30-,=200+30,30=-200

أحسب عدد الذكور وذلك بحل المعادلة المختارة 3)

الثانيالتمرین 

الثالثالتمرین 

AE=2.5

صفحةا1صفحة 

دروس خصوصیة في 
مادة الریاضیات جمیع 

السنوات
1am, 2am, 3am,

4am

األستا
الیاس ذ:
قرونبن



A
A

B

C D

EF

F

﴾4التمارین سلسلة ﴿
متوسط ولىفي مادة الریاضیات للسنة األ

األول:التمرین 
.DA500یصبح أحمد یملك DA250.5لدى أحمد مبلغا من المال وھو         لو أضفنا الى ھذا المبلغ

ضع مخططا لھذه الوضعیة ؟-1
ضع معادلة تسمح لك بخساب المبلغ الذي یملكھ أحمد؟-2
ادلة؟ حل المع-3

الثاني:التمرین 

الثالث:التمرین 
)وحدة الطول ھي السنتیمتر(: األطوال لیست حقیقیة Fالحظ الشكل اآلتي جیدا  

المطلوب:
AF=…….. , FE=…………. أكمل المساوتین -1

؟AGFEالمستطیل ومساحة أحسب محیط-2
ثم استنتج مساحة ABFE؟ BGCD ؟ مساحة  المستطیل بأحس-3

الوضعیة اإلدماجیة
ABCDEFمؤلفة من  فالحیھأرض  قطعة ھو شكل

مستطیلین ومثلث قائم كما ھو موضح في الشكل:

علماً أّّن:
2100001 mHa 

KmCDAF

mBCAB

6.0

300





.أحسب مساحة األرض بالھكتار-1
قطعة تبن في  80بعد حملة الحصاد األرضأعطت.-2

70DA:، بیعت كل قطعة بـدالھكتار الواح
التبن؟ ثمنما ھو و-

دروس خصوصیة في 
مادة الریاضیات جمیع 

السنوات
1am, 2am, 3am,

4am

األستا
الیاس ذ:
قرونبن



صفحةا



 المتوسطة:

التمرین األول:

لفالح أرض مستطیلة الشكل مساحتھا 
211560mقام بحرث ھذه األرض في ثالثة أیام  ,

حرث في الیوم األول -
3

1 0
.

حرث في الیوم الثاني-
1

5
حرث في الیوم الثالث المساحة المتبقیة .-
ھي المساحة المحروثة في األیام الثالثة. ما -             
عن المساحة المحروثة في الیوم الثالث بكسر .رـعبّ  -             

136ھو عرض األرض إذا علمت أن طولھا : ما -              m

لتمرین الثاني:ا
ساعة لیومھ كما یلي:24ألـم أحمد یقسّ 

للنوم.ربعھا -أ
ثالثة أثمانھا للمدرسة والمراجعة في البیت.-ب
ربعھا للترفیھ.-ت
الصلوات واألذكار.ما تبقى منھا للمطالعة و-ث

أحسب المدة الزمنیة لكل جزء من ھذه األجزاء األربعة.-1
كیف ترى أحمد ھل أحسن تنظیم وتقسیم ساعات یومھ؟-2
أكتب الجزء الرابع على شكل كسر بسطھ ومقامھ عددان طبیعیان. اختزلھ.-3
وأضافھا لفترة المراجعة.رأى أحمد أن مستواه الزال ضعیفا فقلل ساعة من الترفیھ-4

أوجد الكسر الجدید الذي یمثل الجزء الثاني ( المدرسة والمراجعة). 

لثالث:التمرین ا
132مستطیـل مساحتـھ  cm2 21وعرضـھ cm

* أكتـب طـول المستطیـل على شكـل كسـر ثم اختزلـھ.
المستطیل .بالنقصـان لطول الوحدة * أعـط القیمـة المقربـة إلى
لطـول المستطیـل .* أعـط المـدور إلى الوحدة

التمرین الرابع:
تلمیذا بحیث سبع التالمیذ یعیدون السنة و أربعة أسباع42في أحد أقسام السنة األولى متوسط یوجد 

التالمیذ ذكور 
ما ھو عدد التالمیذ الذین یعیدون السنة ؟-)1
ما ھو عدد الذكور في القسم ؟-)2
ما ھو الكسر الذي یمثل عدد البنات في القسم ؟ أحسب عدد البنات -)3

  خامس:مرین الالت

یرید أن یعطیھا البنیھ محمد وعمر .فأعطى البنھ األكبر محمد،ܣܦ3600یملك أب مبلغ 
ହ

ଽ
من المبلغ.وأعطى الباقي البنھ عمر.

ـ أحسب المبلغ الذي أعطاه األب لمحمد ، ثم المبلغ الذي أعطاه لعمر.1
ـ عبّر بكسر عن المبلغ الذي أُعطي لالبن األصغر عمر.2

:التمرین السادس

أكمل ما یلي:
ଵସ

ଷହ
=

…

ହ
=

ଵ

…
;

ଷ

ହ
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ଵ଼

…
=
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ଵଶ
;

ସହ

ଶ
=

…

଼
=

ଶ

…

تمارین لسنوات األولى متوسط

بالتوفیق



1م1القسم :

التمرین األول:

لفالح أرض مستطیلة الشكل مساحتھا 
211560mقام بحرث ھذه األرض في ثالثة أیام  ,

حرث في الیوم األول -
3

1 0
.

حرث في الیوم الثاني-
1

5
حرث في الیوم الثالث المساحة المتبقیة .-
ھي المساحة المحروثة في األیام الثالثة. ما -             
ر عن المساحة المحروثة في الیوم الثالث بكسر .ـعبّ  -             

136ھو عرض األرض إذا علمت أن طولھا : ما -              m
    :لثانيالتمرین ا

132مستطیـل مساحتـھ  cm2 21وعرضـھ cm
* أكتـب طـول المستطیـل على شكـل كسـر ثم اختزلـھ.

بالنقصـان لطول المستطیل .الوحدة * أعـط القیمـة المقربـة إلى
* أعـط المـدور إلى الوحدة لطـول المستطیـل .

:التمرین الثالث

أكمل ما یلي:
ଵସ

ଷହ
=

…

ହ
=

ଵ

…
;

ଷ

ହ
=

ଵ଼

…
=

….

ଵଶ
;

ସହ

ଶ
=

…
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=

ଶ

…

1م1القسم :

التمرین األول:

لفالح أرض مستطیلة الشكل مساحتھا 
211560mقام بحرث ھذه األرض في ثالثة أیام  ,

حرث في الیوم األول -
3

1 0
.

حرث في الیوم الثاني-
1

5
حرث في الیوم الثالث المساحة المتبقیة .-
ھي المساحة المحروثة في األیام الثالثة. ما -             
ر عن المساحة المحروثة في الیوم الثالث بكسر .ـعبّ  -             

136ھو عرض األرض إذا علمت أن طولھا : ما -              m
    :لثانيالتمرین ا

132مستطیـل مساحتـھ  cm2 21وعرضـھ cm
* أكتـب طـول المستطیـل على شكـل كسـر ثم اختزلـھ.

بالنقصـان لطول المستطیل .الوحدة * أعـط القیمـة المقربـة إلى
* أعـط المـدور إلى الوحدة لطـول المستطیـل .

:التمرین الثالث

أكمل ما یلي:
ଵସ

ଷହ
=
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