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 :التهريو اأول

ABCD :زتاع} حيث   AB= x cm  ،BC=4cm   ،    CD=6cm،  DA=3,5cm 

 uhرا اhستاع}. P( عo اmhحيط x)تاسرعmاx  f عثس تداhح ( أ

 .xاhعشسz  ، احسة اhعدد P=19cmذا كاn إ ( ب

 :ىيالتهريو الثا
vاhدtا ف} اhسيازج، شد اpرثاutا أnّ تعض إشازاخ اmhسvز ذقثg محwز ذqاظس أv  أميسجعqدما زافقد 

 ا ذقثg محwز ذqاظس. آخساvاhثعض  ذqاظس،محاvز 

 تحث عo معyq كg إشازج.ا ( أ
 شازاخ اhر} ذقثg محwز )أv محاvز( ذqاظس مع ذكس عدد tرr اmhحاvز.حدد اإ ( ب

 :لثالتهريو الثا
ثم عiم  1cmتwحدج ًدا v ُمرجاpسًا  ـmًا  ُمرعامـم َمعiـُازس ،غيس مسصwفح  عv yiزقح تيضاء (1

; E(1   عiيs اqhقط اhراhيـح:  )F   ؛     (3  2 ; 1)  ؛     G(0 ;  4)  

 تاqhسثح إyh محwز اhرساذية.  Eحاqhقط جQpيس  A حأpشئ اqhقط (2

 تاqhسثح إyh محwز اhفwاصQpF .gيسج اqhقطح  Bأpشئ اqhقطح  (3

 ؟تاqhسثح إyh محwز اhرساذية Gما Qp {tيسج اqhقطح  (4

 .A v B ريoكg مo اqhقط} راحداثي اكرة (5

 :راةعو الالتهري

 عv yiزقح تيضاء.، تاأتعاد اmhعطاج mقاتhgشge اhعد إpشاء اأ  (1

 (∆) إyh اmhسرقيمتاqhسثح  tرا اhشgeيس pشئ Qpأ (2

 fاmاسثح تاسرعqmhدسيح اquhاخ اvاأد.  
3)  wt ما Rwp  ثiثmhاR’I’G’  ثiثmhيس اQpRIG  

  عgi. ؟(∆)تاqhسثح إyh اmhسرقيم 
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 :ـثاىيالتهريـو ال

mد إyh ثاثح أجزاء حيث مساحح اhجزء اأfv ُقِس، ha 24 قطعح أزF مساحرuا 
3

8
مo اmhساحح  

 {pثاhجزء اhمساحح ا v يحhاmاإج
2

4
 مo اmhساحح اإجmاhيح. 

 mرس مستع.wحدج اhمساحر} اhجزء اأv fv اhجزء اhثاp} تجد  (1
 جد اehسس اhرm| zثg مساحح اhجزء اhثاhث. (2
 .مستع wحدج اehيwiمرست مساحح اhجزء اhثاhثجد  (3

  :ـثالثالتهريـو ال
   geشhيك اhإgقاتmhا  
 )اأطwاf غيس حقيقيح( :  

 

 .ABCDحسة مساحح اmhسرطيg ُا (1

 .GHCEحسة مساحح اmhستع ُا (2

 .GEFحسة مساحح اmhثiث اhقائم ُا (3

 .حسة مساحح اhجزء اnwimhُا (4
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 1021/1023السنة الدراسية:        عヤي بونداوي                  متوسطة 
 متوسط 2المستوى: 

  في مادة الرياضياれ 03الوظيفة المنزلية رقم                              
 

 : 02التمرين
-  ゅيヤعدد أنجز عمヤيدية لヤ7القسمة اإقΓΑ  العدد ヴヤ7عΑ 
 أعط الكتゅبة المنゅسبة لヰذه القسمة اإقヤيدية -
- ...        :ュ7×أنقل وأتمΑ  >7ΓΑ ... >×7Α 
 

 : 01التمرين
-  ゅيヤلكل من:القسمة العشرية أنجز عم 

     ヴ  77ع7ヴΑ ヤ* لヤعدد            72ع2Β2  ヴヤ* لヤعدد                  77عΓ7  ヴヤ* لヤعدد      
 طبيعة الحゅصل  حدد في كل حゅلة -    

 
 : 03التمرين

  BC=3cm      و   AB=5cm حيث: Cمتسゅوヵ السゅقين في  CBAأرسュ مثヤثゅ عヴヤ ورقة بيضゅء  - 
  ( ュال * أنشئ المستقي ) يشمل ヵذB ( ヵويوازCA ر المدورゅآث ポمع تر  ) 
  ( ュأنشئ المستقي *d يشمل ヵالذ )A ( مدゅفي النقطة  ويع  )M 
 ؟  BCAMمゅ نوع الربゅعي  -  
 

 : 00التمرين
  أنقل وأتヨم الجدول الヨقابل -

 
 
 : مســــــــــــألة 
 7)   ュفة الجزائرية  في مخيゅكشヤ72حضر لヶ  ゅفゅالمنضموكش ゆيرغ ュヰن في تقسيمヴوية العدد أفواج إلゅأن  متس ヴヤ؛ ع

 عヴヤ اأقل Αيكون عدد عنゅصر الヘوج 
 عヴヤ اأكثر Γو     

 ؟ أكبر عدد من اأفواج التي يمكن تشكيゅヰヤ هوゅم  -     
 مゅهو أصغرعدد من اأفواج التي يمكن تشكيゅヰヤ ؟  -     

 
 دون تヘويج  Αبقي فوجゅ و 77 أحصينゅ كشゅف7ヵ1 ゅفيه (  في مخيュ مجゅور2 
 عヤمゅ أن اأفواج متسゅوية العدد(احسゆ عدد العنゅصر في كل فوج ) -

 

 

القيヨة الヨقربة إلى 
 الヨدور 0‚001القيヨة الヨقربة إلى      القيヨة الヨقربة إلى  0‚1القيヨة الヨقربة إلى  الوحـــــــــــدة
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2015 / 2014 : الدراسية السنة مقلع – أبنائه و ┆قرا┈ ┆الك┕ متوسطة
03 رق┅ ┆نزل┕ واجب

(┄ 1) ┆توسط األول : املستوى ر┖اض┗ات : املادة

: 01 مترين
. 2,5cm قطرها نصف و O مركزها (C ) دائرة ارسم (1)

متعامدين. [K D] و [AB ] قطرين ارسم (2)

. (AB) Ë (EF ) بحيث [EF ] وترًا ارسم (3)

علِّل. ؟ (EF ) و (K D) املستقيمني وضعية هي ما (4)
: الشكل من استخرج (5)

قائًام. مثلثًا •

الساقني. متساوي مثلثًا •

معّينًا. •

منحرف. شبه •

: 02 مترين
احلصة قيمة و ، 11258,25DA األوىل فكانتاحلصة عىلثالثحصص، ثمنه د سدَّ و اشرتىرجلحاسوبًا

الثانية. احلصة ثلث الثالثة احلصة و األوىل، احلصة ضعف الثانية
؟ الثانية احلصة يف دفعه الذي املبلغ هو ما (1)

؟ الثالثة احلصة يف دفعه الذي املبلغ هو ما (2)

؟ احلاسوب ثمن هو ما (3)
بالدينار. الوحدة إىل احلاسوب ثمن ر ُمدوَّ أعِط (4)

.



  

  مديرية التربية لوالية باتنة                                                                            - عين جاسر–الشهيد نزار صالح :متوسطة 

 )3(الوظيفة المنزلية رقم                                           ولى  متوسطأ:المستوى

  )ن06:(ول ألالتمرين ا

  :80,4للعدد العشري  كسر مساو كلدائرة حط بأ)1
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:لكسرل بدائرة كل عدد عشري مساوأحط )2
�	�

���
 

0,724   ;   7,24    ;    07,24   ;  724,100  ;724×0,01                                             

 :1,9و  1 عداد المحصورة بين ألامن بين األعداد التالية ,ماهي )3

1,39   ;  1,19   ;  2  ;  1,93  ;  2,9 ;   3;1,0123                                                           

 :عداد العشرية التالية ألاليك الترتيب التنازلي ل)4

�	, � > �	, � > ��, ��� > �� > ��, �                                                              

  .صححه ان كان خاطئا هل هذا الترتيب صحيح ؟ 

  )ن04:(التمرين الثاني 

  .KG :50 هو حنينن وزن أعلما   ; KG 5,4ب  خيها فداءأعن وزن يزيد وزن حنين 

  .مثل هذه الوضعية بمخطط )1

  .فداءجد وزن  )2

  )ن04(التمرين الثالث 

  ; =m115.73 OB و ارتفاع الطابق الثاني من برج ايفل ه

  ;    CB=160,4mالطابق الثاني هو عنوارتفاع الطابق الثالث

��ما ارتفاع القبة هو أ = ��,   ;يريد ياسر حساب ارتفاع برج ايفل    ;���

  .����نه ال يقل عن أسماء أخته أفقالت له 

 .سماء محقة ؟برر اجابتكأهل  )1

  .حسب ارتفاع البرج أ )2

  )ن06(التمرين الرابع 

 ]AB[ قطعة مستقيم حيث:�� = � ��   

  .]AB[القطعة منتصفOعين عليه النقطة)1

  .]AB[وقطرها O مركزها  )(Cرسم الدائرة أ )2

�:حيث )(C من الدائرة   Dعين النقطة)3� = � ��.  

  ؟  AOD  ;   DOB   ;  ABD:ما نوع المثلثات  )4

 H عين النقطة)5
 

  .متقايستان   !�و   ��بحيث تكون القوسان  )( C من الدائرة

  سعيدةعطلة 
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  تنظيم الورقة يؤخذ بعين االعتبار
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