
 

 

ل الثانيفروض الفص  

 

 

 لى متوسطالسنة الأو



  الفرض األول للثالثي الثاني في مادة الرياضيات
  أولى متوسطالمستوى:                                               المؤسسة: مصطفى غازي           

  ساعة 1المدة:                                                     2017-2016السنة الدراسية: 

  الثاني في مادة الرياضياتالفرض األول للثالثي   
  أولى متوسطالمستوى:                                               المؤسسة: مصطفى غازي           

  ساعة 1المدة:                                                     2017-2016السنة الدراسية: 
  ن)9(  التمرين األول:

 التاليتين:أحسب ذهنياً العمليتين  )1

101,366 � 0,01 � 15,78 � 0,1 � 

 أحسب بوضع عملية عمودية ما يلي: )2

�, �� � , � � 

 ضع الفاصلة في عاملي أو عامل الجداء بحيث تكون النتيجة صحيحة في كل عملية: )3

���� � ��� � �����, � 

���� � ��� � �, ����� 

���� � ��� � �, ������ 
 القسمة اإلقليدية ثم أتمم المساوات:أنجز  )4

 

 

 

 

 

��� � ⋯� � �⋯  

 

 

 

 

��� � ⋯� � �⋯ 

  الرسم على الورق المرصوف.     ن)7(  التمرين الثاني:

 

وحدات طول و  8طوله  ABCDأرسم مستطيل   )1
  وحدة مساحة 40مساحته 

و  طولوحدات  4عرضه  KLMNأرسم مستطيل   )2
  وحدة مساحة. 40مساحته 

 هل المستطيالن لهما نفس المحيط؟ مع التعليل  )3

   RSTV  6مربع طول ضلعهcm   

 .��ثم بـ  ���بـ  RSTVأحسب مساحة المربع  )4

 أحسب محيط هذا المربع. )5

  ؟ ثم استنتج مساحته مبررا جوابك.RSTما نوع المثلث  )6
 ن) 4( :التمرين الثالث

  طفال. 14كرية، أراد محمد توزيعها على  378يوجد في كيس 
 ما هو عدد الكريات التي يحصل عليها كل طفل؟ )1

 كم كرية بقيت في الكيس؟ )2

  طفال. 17إذا أراد محمد توزيع نفس الكريات على 
 كم كرية يحصل عليها كل طفل؟ )3

  كم يبقى في الكيس؟ )4
 بالتوفيق               

  ن)9(  التمرين األول:  
 أحسب ذهنياً العمليتين التاليتين: )1

101,366 � 0,01 � 15,78 � 0,1 � 

 أحسب بوضع عملية عمودية ما يلي: )2

�, �� � , � � 

 ضع الفاصلة في عاملي أو عامل الجداء بحيث تكون النتيجة صحيحة في كل عملية: )3

���� � ��� � �����, � 

���� � ��� � �, ����� 

���� � ��� � �, ������ 
 المساوات:أنجز القسمة اإلقليدية ثم أتمم  )4

 

 

 

 

 

��� � ⋯� � �⋯  

 

 

 

 

��� � ⋯� � �⋯ 

  الرسم على الورق المرصوف.     ن)7(  التمرين الثاني:

 

وحدات طول و  8طوله  ABCDأرسم مستطيل   )1
  وحدة مساحة 40مساحته 

و  طولوحدات  4عرضه  KLMNأرسم مستطيل   )2
  وحدة مساحة. 40مساحته 

 المحيط؟ مع التعليل هل المستطيالن لهما نفس  )3

   RSTV  6مربع طول ضلعهcm   

 .��ثم بـ  ���بـ  RSTVأحسب مساحة المربع  )4

 .أحسب محيط هذا المربع )5

  ؟ ثم استنتج مساحته مبررا جوابك.RSTما نوع المثلث  )6
 ن) 4( :التمرين الثالث

  طفال. 14كرية، أراد محمد توزيعها على  378يوجد في كيس 
 التي يحصل عليها كل طفل؟ما هو عدد الكريات  )1

 كم كرية بقيت في الكيس؟ )2

  طفال. 17إذا أراد محمد توزيع نفس الكريات على 
 كم كرية يحصل عليها كل طفل؟ )3

  كم يبقى في الكيس؟ )4
  بالتوفيق               

 



  تصحيح الفرض األول للثالثي الثاني في مادة الرياضيات
  أولى متوسطالمستوى:                                                                                               المؤسسة: مصطفى غازي           

 2017-2016السنة الدراسية: 

  
  
  
  

  ن)4( :التمرين الثالثحل 
 ن)0,5(      كرية 27حصل عليها كل طفل هو: تعدد الكريات التي ي )1

 ن)1(    لم يبقى في الكيس أية كرية. )2

  
  في الحالة الثانية:

 ن)0,5(كرية       22تحصل عليها كل طفل هو: عدد الكريات التي ي )3

  ن)1(كريات).      4يبقى في الكيس أربع كريات ( )4
  

    
 

  ن)9(  التمرين األول:حل 
 حساب العمليتين ذهنياً: )1

نزيح الفاصلة إلى يسار العدد  0,001، 0,01، 0,1ضرب عدد عشري في 
  المكتوب: بمرتبة، مرتبتين أو ثالث مراتب.

101,366 � 0,01 � ن)0,5(               10136,6  
15,78 � 0,1 � ن)0,5(                1,578  

13,27 عمليةاب الحس )2 �  ن)2(          :عموديا 3,9

               
ضع الفاصلة في عاملي أو عامل الجداء بحيث تكون النتيجة صحيحة و )3

 في كل عملية:

  
2274 � 19,4 � 44115,6 

2,274 � 1,94 � 4,41156 

22,74 � 0,0194 � 0,441156 
ن)3(  

  أو
227,4 � 194 � 44115,6 

0,2274 � 19,4 � 4,41156 

2,274 � 0,194 � 0,441156 
 

 إنجاز القسمة اإلقليدية مع إتمام المساوات: )4

    ن)1( 
  

��� � �� � � � � 
  ن)0,5(

      ن)1(
  

��� � �� � �� � �� 
  ن)0,5(

 

    ن)7(  التمرين الثاني:حل 
  KLMNو  ABCD نرسم المستطيال/ 2/ 1

       
ال المستطيالن ليس لهما نفس المحيط ألن محيط المستطيل / 3

ABCD  :ن)1(                وحدة طول 26هو   
     وحدة طول. 28هو:  KLMNو محيط المستطيل 

 / حساب مساحة المربع4

  طول الضلع×طول الضلع هي:
� � � � � 

� � 6 � 6 

� � ن)1(    �����  

�مساحة المربع بـ �
 

36��� �
36

10000
 

            � 0,0036��  
مساحة المربع هي 

�,  )ن0,5(   ������

  �� �محيط المربع هو: / 5
  4×الضلعطول  = المحيط

! � 4 � � 

! � 4 � 6 � ن)1(        �� �  

  )ن0,5(   و متساوي الساقين Sقائم في  RST/ المثلث 6
  �����هي نصف مساحة المربع أي: RSTمساحة المثلث 

� � 36 � 2 � �����        ( ن0,5 )   

 



  في مادة الرياضيات الفرض الثاني للثالثي الثاني

  المستوى: أولى متوسط      ساعة              1المدة:           المؤسسة: مصطفى غازي         

  في مادة الرياضيات الفرض الثاني للثالثي الثاني  

  المستوى: أولى متوسط          ساعة          1المدة:          المؤسسة: مصطفى غازي          
  نقاط) 6(كتابة الجمل غير ضروري) ( التمرين األول:

  أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
 هو عدد عشري. 3على  20حاصل قسمة العدد  )1
 مساحة مثلث قائم هي نصف جداء طولي ضلعيه القائمين. )2
 .9إذا كان مجموع أرقامه مضاعف للعدد  9القسمة على  يقبل عدد )3
 .17,5إلى الوحدة هو  17,49مدور العدد  )4
  .13على  120تمثل قسمة إقليدية للعدد  : 3+9×13=120 المساواة )5

  
  نقاط) 7( :التمرين الثاني

  
  :عما يلي تمعن في الشكل جيداً ثم أجب

         ؟cmبـ / أحسب محيط السطح المشطب1
  ؟mثم بـ      

  ؟BEC/ أحسب مساحة المثلث 2
 المشطب / أحسب مساحة السطح3

ABECD  بـ��
��ثم بـ  �

  ؟�
    

 نقاط) 6( المسألة:

أوراق مليمترية ثمن الورقة الواحدة  7توجه زميلك محمد إلى مكتبة "الوراقة" ليشتري 
  .302,5DAكراريس بحجم صغير بثمن  5و  4,75DAهو 

 ؟7المليمترية ما هو ثمن األوراق  )1

 كم يدفع زميلك إلى صاحب المكتبة؟ )2

 ما هو ثمن كراس واحد بحجم صغير؟ )3

كراريس بحجم  5مقابل شراء  635DAعندما كان محمد ينتظر دوره دفع أحد الزبائن 
  كبير.
 ما هو ثمن كراس واحد بحجم كبير؟ )4

 من منهما يدفع أكثر، زميلك أم الزبون؟  )5

 الموجودة بين المبلغين؟ أحسب الزيادة )6

  نقاط) 6(كتابة الجمل غير ضروري) ( التمرين األول:  
  :أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد

 هو عدد عشري. 3على  20حاصل قسمة العدد  )1
 .مساحة مثلث قائم هي نصف جداء طولي ضلعيه القائمين )2
 .9 مجموع أرقامه مضاعف للعددإذا كان  9القسمة على  يقبل عدد )3
 .17,5إلى الوحدة هو  17,49مدور العدد  )4
  .13على  120تمثل قسمة إقليدية للعدد  : 3+9×13=120 المساواة )5

  
  نقاط) 7( :التمرين الثاني

  
  :عما يلي تمعن في الشكل جيداً ثم أجب

   ؟cmبـ  مشطبال السطح / أحسب محيط1
  ؟mثم بـ     
  ؟BECأحسب مساحة المثلث / 2
 المشطب أحسب مساحة السطح/ 3

ABECD بـ ��
��ثم بـ  �

  ؟�
    

 نقاط) 6( المسألة:

 ورقة الواحدةترية ثمن الأوراق مليم 7ة "الوراقة" ليشتري توجه زميلك محمد إلى مكتب
  .302,5DAكراريس بحجم صغير بثمن  5و  4,75DAهو 

 ؟7ما هو ثمن األوراق المليمترية  )1

 كم يدفع زميلك إلى صاحب المكتبة؟ )2

 كراس واحد بحجم صغير؟ما هو ثمن  )3

كراريس بحجم  5مقابل شراء  635DAعندما كان محمد ينتظر دوره دفع أحد الزبائن 
  كبير.
 ما هو ثمن كراس واحد بحجم كبير؟ )4

 من منهما يدفع أكثر، زميلك أم الزبون؟  )5

  أحسب الزيادة الموجودة بين المبلغين؟ )6

 بالتوفيق                                                  تنظيم الورقة مطلوب  بالتوفيق                                                  تنظيم الورقة مطلوب

 



  في مادة الرياضيات الفرض الثاني للثالثي الثانيتصحيح 

 المستوى: أولى متوسط                                                                                                    المؤسسة: مصطفى غازي                   

  نقاط) 6( أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: التمرين األول:حل 
 ن)0,5(   خطأ هو عدد عشري. 3على  20حاصل قسمة العدد  )1
 ن)1,5(.   عشري غير هو عدد 3على  20حاصل قسمة العدد  التصحيح:

 ن)1صحيح   ( مساحة مثلث قائم هي نصف جداء طولي ضلعيه القائمين. )2
 ن)1صحيح   (. 9إذا كان مجموع أرقامه مضاعف للعدد  9القسمة على  يقبل عدد )3
 ن)0,5(   خطأ. 17,5إلى الوحدة هو  17,49مدور العدد  )4

 ن)1,5(.  17إلى الوحدة هو  17,49مدور العدد  تصحيح:لا
  ن)1صحيح  (. 13على  120تمثل قسمة إقليدية للعدد  : 3+9×13=120 المساواة )5

  
  نقاط) 7( :حل التمرين الثاني

  ن)23,2cm  )1,5هو   cmبـ  مشطب/ محيط السطح ال1
P=BA+AD+DC+CE+EB 
P=(5,4+5,4)+(5,4+4)+3 

P=(10,8+9,4)+3 
P=20,2+3 
P=23,2cm 

  ن)0,232m    )0,5هو:  mبـ  مشطبمحيط السطح ال
23,2cm=23,2÷100=0,232m 

  ن)1,5(  ���6هي  BECمساحة المثلث  ��/2

�� �
� 	 


2
�
3 	 4

2
�
12

2
� 6��� 

   �� ABECDب مساحة السطح المشطب ا/ حس3
  ن)1,5(  ���29,16هي :  ABCDمساحة المربع  �أ/ 

�� � � 	 � � 5,4 	 5,4 � 29,16��� 
  ن)1,5(  ���23,16هي  ��بـ  ABECDمساحة السطح المشطب  �ب/ 

� � �� � �� � 29,16 � 6 � 23,16��� 
  ن)0,5(   ���0,2316هي  ��بـ  ABECDمساحة السطح المشطب 

� � 23,16��� � 100 � 0,2316��� 

  

  
 نقاط) 6( المسألة:حل 

  و 33,25DAأوراق مليمترية بثمن  7توجه زميلك محمد إلى مكتبة "الوراقة" ليشتري 
  .302,5DAكراريس بحجم صغير بثمن  5 

 ن)1(    33,25DA هو  7ثمن األوراق المليمترية  )1

4,75 	 7 � 33,25DA 

 ن)1(      ��335,75المبلغ الذي يدفع زميلي لصاحب المكتبة هو:  )2

302,5 � 33,25 � 335,75�� 
 ن)1(        ��60,5ثمن كراس واحد بحجم صغير هو:  )3

302,5 � 5 � 60,5�� 

 ن)1(      ��127هو:  ثمن كراس واحد بحجم كبير )4

635 � 5 � 127�� 

 ن)1(      )335,75˃635الزبون هو الذي يدفع أكثر ألن ( )5

 ن)1(      ��299,25الزيادة الموجودة بين المبلغين هي:  )6

635 � 335,75 � 299,25�� 

 



     
  
 

  ن)5( :األولالتمريـن 
  ،    ،    أنجز العمليات اآلتيّة عموديا : ـ 1
  11=……×1.1 ;  30=……×300     ; 2015=.……÷20.15 ـ إمأل الفراغات بما يناسب : 2
  .  9،     5،     3،    2 ـصنف في جدول األعداد التي تقبل القسمة على ـ 3
  321     ،303     ،10557    ،  755     ،842     ، 124 ،  2015 ،  1431      

  ن)5( :الثانيالتمريـن 
  

  عمليا  (بوضع العملية ) 8 يعل 718أنجز القسمة العشرية  للعدد 
 أكمل ما يلي:  -1

 .حاصل القسمة المقّرب   إلى الوحدة بالنقصان هو ..........

 هو ...........  ةحاصل القسمة المقّرب   إلى الوحدة بالزياد

  مدّور حاصل القسمة إلى الوحدة  هو ......
  8على  718أعط الكتابة المناسبة التي تعبر عن القسمة اإلقليدية للعدد  -2

  ن)4( :الثالثالتمريـن 

 . أعط ثالثة كسور تساوي الكسر    -1

 لكسرية لألعداد العشرية التالية ثم اختزل.أعط الكتابة ا -2

0,075          ;          0,15             ;         1,8 

 الكسور األتية :  cm 2 ووحدة الطول هي   oعلم على نصف مستقيم مدرج مبدأه   -3

                                  ,               ,3  
  ن)6( :الرابعالتمريـن 

 .    ونصف قطرها    مركزها  دائرة  أنشئ على ورقة 

 متعامدان . و أرسم في هذه الدائرة القطران 

 . تنتمي إلى الدائرة   عين النقطة 

 بحيث  (C)دائرة وترا لل  [EL]أرسم 

 .   (EL)و (MN)ماهي وضعية المستقيمان 

 ؟ برر .  AOMمانوع المثلث 

 مثيل المثلث     أنجز بواسطة المدور المثلث 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  مــادة: ريـــاضـيـــاتالــ                                                  بركات العرافي متوسطة: 
 متوسط االوليالمستوى:                                2017 فيفري 15 :التاريخ 

 

  للفصل الثاني الثانيالفرض 

  

يحتاج أن  اإلنسان يملك طاقات كبيرة وقوى خفية : غير رأيك في نفسك
ل ..فأنت أقدر مما تتصور وأقوى مما تتخي التقصير والكسل غباريزيل عنها 

ال  " كل الكلمات السلبية عن نفسك من مثل وأذكى بكثير مما تعتقد..اشطب
 أنا مبدع – األفضل أنا أستحقشاطرا.." وردّد باستمرار "  لست –أستطيع 

 ".. أنا قادر – أنا ممتاز –



  2017جانفي  24متوسطة حسيبة بن بوعلي                                           بتاريخ : 

  المـــــدة :  ساعة واحدة                                                            

  ولـــــــى متوسط  المستوى :  ا                                                                        

  القسم :  االسم :   اللقب :

  ال يسمح باستعمال االلة الحاسبة
  للفصل الثاني األولالفرض 

  احسب بتجميع مناسب : : األولالتمرين 

0 ,5  X  7,41  X  2  X  4  X  25 = 

0,4  X  25  X  13  X  10 = 

8  X  9  X  125 = 

12  X  0,5  X  12  X  2 = 

12,5  X  4  X  2  X  0,001 = 

  اعط رتبة قدر الجداء في ما يلي : التمرين الثاني :

21,05  X   2,9 = 

149,8  X   4,98 = 

119,1  X   3,01 = 

4,03   X   5,01 = 

9,76  X   10,01 = 

 اعط لكل مضلع اسم مما يلي : اليك الشكل . التمرين الثالث :

GOC ……………………………………………………                                    A             G          B 

 DGC …………………………………………………. 

ABEF …………………………………………………                                    D            O              C 

DGCH ………………………………………………. 

AGOD ……………………………………………….    

                                                                                                         F             H             E 

  اقلب الورقة



   التمرين الرابع :

 . A مثلث قائم في الراس ABCارسم  -

 . Bفي النقطة   [ AB ]عمودي على القطعة   ( d )ارسم المستقيم  -

 . Cفي النقطة    [ AC ])  عمودي على القطعة   ’dارسم المستقيم  (  -

 . Dيتقاطعان في النقطة  ( d ) ,  ( ’d )المستقيمان  -

    ؟ ABDCما نوع الرباعي  -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األفضلبالتوفيق للجميع . معا لنرفع التحدي من اجل 

  



 

 

 

 

 

 

 بالتوفٍق

 

 2017/2018السنة الدراسٍة :                                 -واد حلٍل–بن محجوب دمحم متوسطة 

 ةالمدة: ساع                                                          متوسط  االولىالمستوي:

 22/01/2018تارٌخ األجراء:

 فً مادة الرٌاضٍات الثانًالفرض األول للفصل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العقيد الحواس متوسطة                                                                               بالمسيلةمديرية التربية 

 20/01/2012:التاريخ                         ساعة  المدة :                   األولي متوسط              المستـــــوى:

 للفصل الثاني في مادة الرياضياتالفرض األول 

 

 :التمرين األول  
 

 1445.      1   . 1,5  .   1,45ستب األعذاد انتانٍت تشتٍبا تناصنٍا :   .1

 

 ماهً فىاصم اننقط انمعٍنت عهى اننصف انمستقٍم انمذسج .2

 

 

  

  انتانٍت :عٍه اننقط راث انفىاصم  .3
  

  
  M(2,6)   ;    N(0,1) ;  K( 

 

 

 يالثان التمرين:  

  عهى شكم كسش  أحسب ماٌهً مع إعطاء انناتح .1
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صشف قبم دخىنه انى انمتىسطت   DA 100ٌمهك عمش مبهغ مانً قٍمته  .2
 

 
وعنذ انمبهغ  ًخمس 

 خشوخه صشف سبع مابقً نه .

 و عنذ انخشوج ؟  ماهى انمبهغ انزي صشفه عنذ انذخىل ؟   -

 :التمرين الثالث  
 

 

 ال حظ انشكم اَتً :       

 

 أحسب محٍطه  .1

( ثم مساحت 1)مساحت انشكم   أحسب .2

 (2انشكم )

 إستنتح مساحت انشكم انكهٍت  .3

 انمثابشة و االختهاد صذٌقان ال ٌفتشقان و هما أساس اننداذ

 بانتىفٍق : االستار به حمٍذوش عبذ انباسط 
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 رياضيــــــــــات  : المـــادة                                          : المتوسطة  

 اعةــــــــــــ س1:  دةـــــالم                  طـــــــ متوسالونىا  :وىـالمست  

 الحريشة- رسة جودي :  متوسطة

 ثانيالفرض األول للفصل ال

  : األول التمرين
: أحسب ما يهي , بوضع انعمهية انعمودية .1

2,5 × 1144  12 × 367,2   5,4 × 2,34  

   111× 111 = 12321:  تحقق مه أن .2

: باالعتماد عهى انسؤال انسابق أوقم و أتمم كم مما يهي .3

A) 1.11×1.11=….       B) 11.1×0.111=….          C) 1.11×111=…. 

: أوجد حاصم و باقي انقسمة االقهيدية نكم مه .4

 9 عهى 1234 -أ  25 عهى 2017 -ب  13 عهى 266 -ج

   :التمرين الثاني

  : في الخانة المناسبة× ضع عالمة اعد رسم الجدول ثم

 يقبل القسمة على

9 5 4 3 2 

     147 

     2340 

     31770 

     225 

     32 

:اليك الشكل األتي:التمرين الثالث    

                        

 

؟   نهشكم A و انمساحةPأحسب انمحيط  -1

 أســـــتاذ المـــادة:                                              بالتوفيق

 رياضيــــــــــات  : المـــادة                                          : المتوسطة  

 اعةــــــــــــ س1:  دةـــــالم                  طـــــــ متوسالونىا  :وىـالمست  

 الحريشة- رسة جودي :  متوسطة

 ثانيالفرض األول للفصل ال

  : األول التمرين
: أحسب ما يهي , بوضع انعمهية انعمودية .1

2,5 × 1144  12 × 367,2   5,4 × 2,34  

   111× 111 = 12321:  تحقق مه أن .2

: باالعتماد عهى انسؤال انسابق أوقم و أتمم كم مما يهي .3

A) 1.11×1.11=….       B) 11.1×0.111=….          C) 1.11×111=…. 

: أوجد حاصم و باقي انقسمة االقهيدية نكم مه .4

 9 عهى 1234 -أ  25 عهى 2017 -ب  13 عهى 266 -ج

   :التمرين الثاني

  : في الخانة المناسبة× ضع عالمة اعد رسم الجدول ثم

 يقبل القسمة على

9 5 4 3 2 

     147 

     2340 

     31770 

     225 

     32 

:اليك الشكل األتي:التمرين الثالث    

                        

 

 ؟  نهشكم A و انمساحةPأحسب انمحيط  -1

 أســـــتاذ المـــادة:                                              بالتوفيق

  



 المدة: ساعتان المستوى : االولى متوسط

 تبار الثالثي الثاني في مادة الریاضیاتاخ
 في كل حالة من الحاالت االتیة     وجد العدد المجھول نقاط)  3( :التمرین األول

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

 1cm ووحدة الطول     Oعلى مستقیم مدرج مبدؤه نقاط)    3(    :ثانيالتمرین ال

    A ( +3)   ،B (-1,5)  ،C ( -4,5 )علم النقط :  )1

  D. ماھي فاصلة النفطة  [  C B ]   منتصف القطعة Dعلم النقطة  )2

 ترتیبا تنازلیا D,C,B,Aرتب فواصل النقط  )3

 :یلي أكمل ما (نقطتان) التمرین الثالث:

                                                             

                                                            

 وحدة الطول السنتیمتر    نقاط) 4(   :التمرین الرابع

     ABC   مثلث قائم فيA  حیثAB =  3  وAC = 4 

     من الوثر حیث M عین النقطة  )1

       أحسب قیس الزاویة     )2

 [  C D ]متساوي الساقین قاعدتھ  ADCبحیث یكون المثلث   ( MA ]من  Dعین  )3

  D شبھ منحرف قائم في  ADECبحیث یكون الرباعي   Eأنشئ النقطة  )4

 وجدة الطول المتر    نقاط) 8(    مسالة:

 تین لبناءاالسفل یمثل قطعتي  أرض مھیأد في الشكل الموجو

 للمتر المربع الواحد    10000DAبسعر   ABCDة عطاشترى علي الق §

 للمتر المربع الواحد    12000DAبسعر   BCEة عطاشترى عمر الق §

 BE=36,     AD=20,   CE=30إذا علمت أن : 

 ABEDأحسب محیط و مساحة القطعة  )1

 ABEDلقطعة ھو طول السیاج الالزم إلحاطة ا ما )2

 DM=6مع  BMCلك تنازل لعمر عن الجزء لخاصة بھ لذعجز علي عن دفع المبلغ المستحق لشراء القطعة ا

 ھ علي؟ب احتفظأحسب مساحة الجزء الذي  )3

 أحسب مساحة الجزء الذي في حوزة  عمر؟ )4

 

 

  

A 
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M A C   E 



 الجمهورٍت الجسائرٍت الدٍمقراطَت الشعبَت

 به حسَه محمود بسَدً بوزٍدمتوسطت                                             االغواطلوالٍت التربَت  مدٍرٍت

 30/30/4302ــخ:       التارٍــ                                                متوسط لوليألالمستوى : ا

 انـتـالمــدة : ساع                                       الثاوٌ فٌ مادة الرٍاضَاث  ثالثٌاختبار ال 

  

 

 

 وقطت( 02)   الجسء األلول:

 وقاط( 36) التمرٍه األلول:
 ىدٌْا األعداد اىْسبٍت اىتاىٍت :

A = -2       ،  B = + 1,5      ، C = - 3    ،  D = - 1,5       ،E = + 1    ،    F =  4 

 . اىَ٘خبتاألعداد اىْسبٍت ٗاىساىبت   عٍِ األعداد اىْسبٍت /1  

 .أذمسَٕإو ٌ٘خد ٍِ بٍِ ٕرٓ األعداد عدداُ ّسبٍاُ ٍتعامساُ ؟ /  2  

  ((1cmٗزدة ط٘ىٔ عيى ٍستقٌٍ ٍدزج  F,E,D,C,B,Aاىْقط  عيٌ  /3  

 

 ط (اوق 30 )التمرٍه الثاوٌ :

 (cm 1  ٍد ٗ ٍتداّس  )ٗزدة اىط٘ه ًٕازسٌ ٍعيَا ىيَست٘ي بسٍث ٌنُ٘ ٍتعا

   C (1 , -2 )   , B (4 , 2 )   , A (0 , 5 )/ عيٌّ اىْقط 1  

 . ABC/ زددّ ّ٘ع اىَثيث 2  

                                     . D  ٍسبعا ً ؟ أذمس إزداثٍتً  ABCDزتى ٌنُ٘ اىسباعً  D/ عٍِّ ّقطت 3  

 وقاط( 30) التمرٍه الثالث:

تيٍَر ،  32قسٌ اىسْت أٗىى ٍت٘سط ٌتنُ٘ ٍِ 
8

5
 ٍّت ٍت٘سط.ٌَثو عدد اىتالٍٍر اىرٌِ إّتقي٘ا إىى اىسْت اىثا 

 ٍا ٕ٘ عدد اىتالٍٍر اىرٌِ إّتقي٘ا. /1  

 ٍا ٕ٘ عدد اىتالٍٍر اىرٌِ أعادٗا اىسْت.  /2  

  عبس عِ عدد اىتالٍٍر اىرٌِ أعادٗا اىسْت بنسس.  /3  

 ( وقاط 36)   :الثاوٌالجسء 
                            40m                                                           المسألــــــــت:

 ً :ــــٌَيل فالذ قطعت أزضٍت عيى اىشنو اىتاى

         28m                                       20m                 أزسب ٍسازت اىقطعت األزضٍت منو./ 1

 أزاد اىفالذ تسٍٍح أزضٔ بسٍاج ٌٗتسك ٍدخو  /2

 .  m 3عسضٔ     

 الشً.ـــفَا ٕ٘ ط٘ه اىسٍاج اى  * 

 . ٍإً ميفت اىسٍاج اىَستعَو. DA 50إذا ماُ سعس اىَتس اى٘ازد ٕ٘  /3

 فً مو ٍ٘سٌ ٌصزع ٕرا اىفالذ اىقطعت اىَستطٍيت ٍِ اىسقو قَسا.  /4

 . (a) زباَ  اىَسازت اىَصزٗعت ًٕ ٍا   *

 قْاطٍس ٍِ اىقَر. 10ازسب مٍَت اىَسص٘ه ،إذا ماُ إّتاج اىٖنتاز اى٘ازد ٕ٘   *

 

                                                                                                                                      

 

 0مه  0صفحت 



 :أنشطة عددية
 :التمرين األول

انكسىر اآلتيت:  إنيك
9 11 180 13 7 1 36 3

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، 
5 10 100 3 2 4 20 8

 

ظ انقراءة نهكسىر اآلتيت:أع (1
9 13 7

 ،  ، 
5 3 2

 

ه هم انكسري (2
1 13

 ، 
4 3

 عشريان؟ عهّم 

ه اختزل انكسري (3
180 36

 ، 
100 20

 أقصى حد ممكن.إنى  

أعظ حالث كتاباث كسريت نهكسر (4
13

3
 

احسب ما يهي:  (5
11 180 180 1 9 36

C = ×  ، B=- ، A=+
10 100 100 4 5 20

 

انتي فىاصهها عهى انترتيب  Cو  A ،Bعيّه انىقظ  (6
7 1 3

 ،  ، 
2 4 8

 عهى وصف انمستقيم أسفهه. 

 

 

 :أنشطة هندسية
 :التمرين األول

 .ABCEFيمهك انسيد دمحم قطعت أرض انممخهت في انشكم انمقابم بانمضهع 

 .ABCEFاحسب محيظ قطعت األرض  (1

 بـ: ABCEFقطعت األرض احسب مساحت  (2

 m
2

 

 a )اآلر( 

 أحاط انسيد دمحم قطعت األرض بسياد حمه انمتر انىاحد مىه (3

 .50DAهى 

 .احسب حمه انسياد 

 
 
 
 

 :التمرين الثاني
ABمخهج بحيج:  ABCأرسم  (1 = 6cm  ،AC = 4cm  وBAC =110°. 

 أعظ قيسيهما.سّم انزاويتيه انمتبقيتيه حّم  (2

 متوسط 1المستوى:   لمادة الرياضيات للفصل الثاني الفرض المحروس الثاني ثمان غليزانمتوسطة العقيد ع

 5112 فبراير 11: الثالثاء
 

0 1 2 3 







 عين البيضاء –مديرية التربية لوالية ورقلة                                           متوسطة الشهيد بن موسى محمد 
 

ساعتان:المدة  سا10- سا 08  من 2015مارس  03  :يوم   االولى متوسط:المستوى 

  في   مـــادة   الرياضيــــــــــاتثانيالاإلختبار

 :نق اط(04) التمري األو
 :إىيل األعداد اىنسبيت اىتاىيت  .1

 

 
 

 .أممو اىجدًه أدناه بٌضع اىعدد اىمناسب  من األعداد اىسابقت في اىعمٌد اىمناسب

 

 عدد صذيخ نسبي عدد نسبي مٌجب عدد نسبي ساىب

 

 

  

 

 :  اىنقط ذاث اىفٌاصو  ًًددتو عيم عيى مستقيم مدزج مبدأه  .2

 
 

 :نق اط(04.5) التمري الانن

 :أدسب اىعدد اىمجيٌه في مو داىت 

 
 

 
  :نق اط(04) التمري الاال

 

 اىيل اىشنو اىمقابو 

 أممو تضييو اىمسبعاث

 بذيث تذصو عيى نظيس اىشنو 

 باىنسبت اىى 

 

 ًددة اىطٌه ىي اىسنتيمتس:نق اط(07.5) اتمسا      ـ

 يميل فالح قطعت أزض مما ىي مبينت في اىشنو اىمقابو

 ؟. أدسب مسادت ىرا اىذقو  .1

 ؟. أدسب مذيط ىرا اىجقو  .2

  أديط اىذقو بسياج ثمن اىمتس منو ىٌ 

  .مع تسك مدخو عسضو 

 أدسب ثمن ىرا اىسياج ؟ .3

1.1الصفحــة  بالتوفيـــــــــــق بالتوفيق    عن أساتذة المادة  

 

 

 













 

 

 :نقاط(  30) األولالتمرين 

 :زبىتفي مو  اىعدد اىَدٖ٘ه  قيَت دزو اىَعبدالث اآلتيت بإيدب 

 x 5 = 175       ;         210 -  = 102        ;          + 13,5 = 17,6 
 

 :نقاط(  43) الثانيالتمرين 

 إىيل األعداد اىْسبيت اىتبىيت : (1

+2,5    ;     0    ;    +5    ;    -4,5     ;    -7     ;    12,3    ;     -10 

 عداد اىسببقت في اىعَ٘د اىَْبسب :أّقو ٗ أمَو اىددٗه أدّبٓ ب٘ضع اىعدد اىَْبسب ٍِ األ

 عدد ّسبي سبىب عدد ّسبي ٍ٘خب عدد ّسبي صسير

   

 

 ، عيٌ اىْقط ذاث اىف٘اصو : cm 1ٗ ٗزدتٔ  Oعيى ٍستقيٌ ٍدزج ٍبدأٓ اىْقطت  (2

A(+5)   ;   B(-4,5)   ;   C(-7)   ;   D(+2,5) 
 

 :نقاط(  43) الثالثالتمرين 

 َيييَتسيت( أّشئ ٍب ييي:عيى ٗزقت اإلخببت ) أٗ اى٘زقت اى (1

 شاٗيت x Ay  60 قيسها° 

  نقطةB  على نصف المستقيم[Ax)   : بحيثAB = 4cm 

  نقطةC  على نصف المستقيم[Ay)   : بحيثAC = 8cm 

  اىقطعت[BC] 

 ACB ببستعَبه أداة ْٕدسيت ٍْبسبت أٗخد قيس اىصاٗيت (2

 BCyأحسب قيس الزاوية  (3

 :نقاط(  03) الرابعالتمرين 

عيى تْٖئت ٗ ثالثت أثَبُ ٕرا  اتسصي٘ اىتالٍير ، ثَِ عددتيَير 32يتنُ٘ ٍِ  ت أٗىى ٍت٘سطْقسٌ س 

 اىعدد ىٌ يتسصي٘ا عيى اىَعده.

 ٍب ٕ٘ عدد اىتالٍير اىَتف٘قيِ ؟ (1

 اىريِ أعبدٗا اىسْت ؟عدد اىتالٍير  ٍب ٕ٘ (2

-سكيكدة  -كحيط عمار متوسطة   الثانيـي الثالث اختبار 

الرياضياتفي مادة   

 5102/5102 الدراسية:السنة 

5م0 - 0م0 متوسط األولىالمستوى:   المدة: ساعتان 10/10/5102 يوم: 

 أقلب الصفحة

 







 عين البيضاء –متوسطة الشهيد بن موسى الحاج                 مديرية التربية لوالية ورقلة       
 متوسط  ولىاأل املستوى: املدة :ساعتان 6102مارس  01الثالثاء    يوم :

 يف   مـــادة   الرياضيــــــــــات الثاني  اإلختبار
   ( نقاط:10التمرين األول )

   ُاحسب ما يلي:  

  
  

  

  
              

  

   
 

  

  
          

 

 
 

  

 
              

 

 
      

 أوجد العدد املجهول يف كل حالة :  ( نقاط:10التمرين الثاني )

                                              
  نقاط :( 10التمرين الثالث )

 .         ونصف قطرها   مركزها النقطة     ُارسم دائرة  .0
 ُأحسب محيطها. .6

 أكمل الجدول األتي :  ( نقاط:10) التمرين الرابع
 الزاوية

   
 ̂    ̂    ̂    إسمها
 …… …… .….. نوعها

 …   و   … …  و    … …  و...    ضلعيها
 :نقطة( 10) املسألة

( لزراعة القمح والجزء 0أرض يريد أن يزرعها ، حيث خصص الجزء األول )يملك فال ح قطعة 
 : املقابل  موضح يف الشكل هو  لزراعة الفول السوداني ،كما (6)الثاني

 ،ًامحأحسب املساحة املزروعة ق .0
 ثم املساحة املزروعة فول سوداني . 

 أحسب املساحة اإلجمالية. .6
 يريد الفالح إحاطة مزرعته بسياج ، .0

 أحسب طول هذا السياج.   
 إذا كان ثمن املتر الواحد من السياج .4

 .، أحسب كلفة هذا السياج       هو  

:بلعكري عادلاألستاذ ـــــــقيـــــــــبالتوف   0من  0 الصفحــة 

 

 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  متوسط األولىالمستوى:                                                       وزارة التربیة الوطنیة              

  2016/2017 لسنة الدراسیةا                                               متوسطة لكحل بلقاسم ـ السوقر
  ةالمدة: ساع                                                      في مادة الریاضیات  ثالثال الفرض

  م .......... 1االسم واللقب: ........................................                                           القسم : 
  

  ) ن 540,التمرین األول: (

   ثم أتمم: المقابلـ تمعن في نصف المستقیم المدرج 1

  ھي: ..... Aفاصلة النقطة 

  ھي: ...... Bفاصلة النقطة 

  .،      ،        ،        ،            نصف المستقیم المدرج السابق الكسور التالیة:ـ حّدد على 2
  

  ) نقط 70: (الثاني التمرین

  :المواليالشكل إلیك 

  .................................................................ھي : ......الشكل المضلعات التي یتكون منھا ـ 1

  .لھأنشئ بدقة شكال مماثال  ـ 2

  
   : ن) 7,50( التمرین الثالث

  :ثم أكمل الجدول التالي(في الصفحة الثانیة)  القسمات التالیة أنجز
إلى  حاصل القسمة المقرب القسمة

 الوحدة بالنقصان
حاصل القسمة المقرب إلى 

 الوحدة بالزیادة
 المدورحاصل القسمة 

  إلى الوحدة
28 ÷ 9    

2,106 ÷ 6    
17 ÷ 3    

  سمح باستعمال الحاسبة.یُ ال ـ 
  ـ تُمنح نقطة واحدة على وضوح الخط ونظافة الورقة.

 بالتوفیق



  

  

  

  



 





 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

   متوسط  ألولىالمستوى :             وزارة التربية الوطنية                                            
 21/01/2018:  التاريخ                                                    -الخيثر -الجديدة متوسطة 

 ساعة واحدة  :المدة                            اتالرياضي : مادة الثاني ثالثيل ألولالفرض 

 ن ( 06)  : لتمرين األول

 :أعط الكتابة العشريةلألعداد  .1
 أجزاء من العشرة . 8   ;أجزاء من العشرة  7وحدتان و

2 +
5

10
+

4

100
   ;     3

100
    

روف األداد اآلتية  .2  :اكتب بال
 0,75   ;   286,5   ;   2,1285    ;    87,521 

 

 ن ( 60)  :الثاني التمرين

 . cm 6,4حيث  [LS]ارسم قطعة مستقيم  .1
 . [LS]ارسم محور القطعة المستقيم  .2
 . cm 5ونصف قطرها  [LS]ارسم الدائرة التي مركزها منتصف  .3
 .[LS]نقطتي تقاطع هذه الدائرة ومحور  Mو  Pسم  .4
 الذي رسمته ؟ برر جوابك . LPSMما نوع الرباعي  .5

 
 ن ( 08)  :الثالثالتمرين 

ار هواري بومدين  ٬بمناسبة أداء فريضة الحج  أقلعت طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من مط
 12ℎ 15𝑚𝑖𝑛ووصلت مطار جدة على الساعة  ٬صباحا  7ℎ 25𝑚𝑖𝑛الدولي على الساعة 

المنورة واصل الحجاج الرحلة برا إلى المدينة  45𝑚𝑖𝑛وبعد استراحة لمدة  ٬بتوقيت الجزائر 
 . 5ℎ 10𝑚𝑖𝑛استغرقت 

 من الجزائر إلى المدينة المنورة ؟ ٬كم استغرقت الرحلة  .1
 على أي ساعة وصل الحجاج الى المدينة المنورة بتوقيت الجزائر ؟ .2

   

 

 
 المادة أستاذ                                                                             بالتوفيق                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
متوسطة قنطر علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 مادة الرياضياتفي 

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : تمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7لمليمترية 
 يدفع زميلك إلى صاحب 

 مكتبة؟
واحد  ما هو ثمن كراس

 بحجم صغير؟
عندما كان محمد ينتظر دوره 

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5قابل شراء 
 حجم كبير.

ما هو ثمن كراس واحد 
 حجم كبير؟

ن منهما يدفع أكثر، زميلك 
 م الزبون؟ 

 حسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 

 
متوسطة قنطر علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 في مادة الرياضيات

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : لتمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 
كم يدفع زميلك إلى صاحب 

 لمكتبة؟
ما هو ثمن كراس واحد 

 بحجم صغير؟
عندما كان محمد ينتظر دوره 

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5مقابل شراء 
 بحجم كبير.

ما هو ثمن كراس واحد 
 بحجم كبير؟

من منهما يدفع أكثر، زميلك 
 أم الزبون؟ 

 أحسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 

 
متوسطة قنطار علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 في مادة الرياضيات

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : لتمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 
م يدفع زميلك إلى صاحب 

 لمكتبة؟
ما هو ثمن كراس واحد 

 بحجم صغير؟
 عندما كان محمد ينتظر دوره

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5مقابل شراء 
 بحجم كبير.

ما هو ثمن كراس واحد 
 بحجم كبير؟

من منهما يدفع أكثر، زميلك 
 أم الزبون؟ 

 أحسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 

 
متوسطة قنطر علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 في مادة الرياضيات

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : لتمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

 أوراق مليمترية 7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 
كم يدفع زميلك إلى صاحب 

 لمكتبة؟
ما هو ثمن كراس واحد 

 بحجم صغير؟
عندما كان محمد ينتظر دوره 

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5مقابل شراء 
 بحجم كبير.

واحد  ما هو ثمن كراس
 بحجم كبير؟

من منهما يدفع أكثر، زميلك 
 أم الزبون؟ 

 أحسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 

 
متوسطة قنطر علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 في مادة الرياضيات

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : لتمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 
كم يدفع زميلك إلى صاحب 

 لمكتبة؟
ما هو ثمن كراس واحد 

 بحجم صغير؟
عندما كان محمد ينتظر دوره 

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5مقابل شراء 
 بحجم كبير.

ما هو ثمن كراس واحد 
 بحجم كبير؟

كثر، زميلك من منهما يدفع أ
 أم الزبون؟ 

 أحسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 

 
متوسطة قنطار علي 

 يجالبين
2019/2020 

افرض األول للفصل الثاني 
 في مادة الرياضيات

 متوسط ألولىالمستوى 
 

توجه زميلك : لتمرين األول
محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 
دة هو  ثمن الورقة الواح

4,75DA  كراريس  5و
بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 
ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 
م يدفع زميلك إلى صاحب 

 لمكتبة؟
ما هو ثمن كراس واحد 

 بحجم صغير؟
عندما كان محمد ينتظر دوره 

 635DAدفع أحد الزبائن 
كراريس  5مقابل شراء 
 بحجم كبير.

ما هو ثمن كراس واحد 
 بحجم كبير؟

من منهما يدفع أكثر، زميلك 
 أم الزبون؟ 

 أحسب الزيادة الموجودة 
 بين المبلغين؟

 



 
 
 

 : التمرين الثاني
في الخانة   xع عالمة 

 لمناسبة
العدد/ 
يقبل 

لقسمة 
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن الثالث  لتمرين ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(الستقيم

 نقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية.4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق

 : التمرين الثاني
في الخانة   xع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 
يقبل 

لقسمة 
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن التمرين الثالث  ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية.4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق

 : التمرين الثاني
في الخانة   xع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 
يقبل 

لقسمة 
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن التمرين الثالث  ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية.4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق

 : التمرين الثاني
في الخانة   xع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 
يقبل 

لقسمة 
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن التمرين الثالث  ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMقيس الزاويةماهو .4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق

 : التمرين الثاني
في الخانة   xع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 
يقبل 
 لقسمة
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن التمرين الثالث  ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق

 : الثاني التمرين
في الخانة   xع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 
يقبل 

لقسمة 
 على

2   
3 

4   
5 

6   
9 

297       
120       

5406       
4632       

 
كالن التمرين الثالث  ال

لتاليان متناظران بالنسبة إلى 
 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:
P M D A النقطة 

ها      ظيرت
 ACEما هو نظير المثلث 
 ؟ )∆(لنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3
 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية4
 برر جوابك

 
 
 
 

 بالتوفيق















 مديرية الرتبية لوالية األغواط
-احلاج ادلشري –متوسطة الشهيد : قرينات ادلخطار                           متوسط             ادلستوى :أوىل   

ةدقيق 45ادلدة :                                                                               2021ماي  02األحد   
 

 بالتوفيق
 

 فرض الفصل الثاين يف مادة الرياضيات

 التمرين األول: )60 نقاط ( 

  :            أحسب العمليات التالية -    

  

  
 
  

  
      :                

  
 
 

 
              :              

 
 
 

 
     

  

 التمرين الثاني: )60 نقاط (  

  إليك الشكل ادلقابل الذي ميثل معلما للمستوي .

  . E , F , S , Vأكتب إحداثيات النقط :  -1  

 .أذكر النقاط اليت ذلا نفس الفاصلة  -2  

  .ةذكر النقاط اليت ذلا نفس الرتتيبأ  3- 

F 

  (نقاط 68) : التمرين الثالث
  :      اخلطأ إن وجدأجب بصح أو خطأ مع تصحيح  -
   منصف الزاوية يقسم الزاوية اىل زاويتني متقايستني. /1
القائمني.  جداء ضلعيه / مساحة مثلث قائم هي2   

أكرب من أي عدد سالب . 0العدد / 3  
 . 180°و    00°نقول عن زاوية إهنا حادة إذا كان قيسها حمصورا بني / 4




