
 7201/2018: الدراسية    السنة                                                                                  - تلمسان–انس متوسطة اإلمام مالك بن 

 رياضيات :المادة                                     متوسط                                                                   األولى :المستوى

  ساعة1:المدةالثاني                        الفرض األول للثالثي                          العربً زكٌة:األستاذة 

 (  ن04): التمرين األول

 :أنجز عملٌات القسمة فً كل حالة 

 :قسمة اقلٌدٌة  (1
 

 

 
 :قسمة عشرٌة (2

  

 

 (ن04):التمرين الثاني

  56,7وزن كرة تنس واحدة g .   كرة ؟ 30 كرات ؟  7ما هو وزن  

  7,25وزن الجلة kg  .  كرات ؟6 كرات ؟ 3ما هو وزن  

  (ن06)التمرين الثالث 

 :أنقل ثم أتمم الجدول التالً 

 الزاوٌة

   
 ......… ....… .…… اسمها

 ............ ..…… نوعها
 

............ 

 ..........و ...........  ............و ..........  .......و .......  ضلعاها

  (ن06)التمرين الرابع 

 .  AM=3cm  حٌث[AB]  من M النقطة ن، عً 8cm طولها[AB]ارسم قطعة مستقٌم   (1
 .EM= 5cm حٌث  E  و عٌن علٌه  نقطة  Mفً النقطة [AB]   العمودي على (Δ)أنشئ المستقٌم  (2

   قائم و متساوي الساقٌن ؟EMBاشرح لماذا المثلث 

  ،B  فً النقطة (AB) العمودي على (’d) ، و المستقٌم  (AB)و ٌوازي  E  الذي ٌشمل (d)  ارسم المستقٌم (3
 . نقطة تقاطع هذٌن المستقٌمٌن C  سم 

 .؟عللEMBC ما نوع الرباعً  

 بالتوفيق

137 3 372 7 

5 
607,15 97 

4 
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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
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

   متوسط  األولىالمستوى :             وزارة التربية الوطنية                                            

 21/01/2018:  التاريخ                                                    -الخيثر -الجديدة متوسطة 

 ساعة واحدة  :المدة                            اتالرياضي : مادة الثاني لثالثيل األولالفرض 

 ن ( 06)  : التمرين األول

 :أعط الكتابة العشرية لألعداد  .1

 أجزاء من العشرة . 8   ;أجزاء من العشرة  7وحدتان و

2 +
5

10
+

4

100
   ;     

3

100
    

 :اكتب بالحروف األعداد اآلتية  .2

 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 

أقلعت طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين  ٬بمناسبة أداء فريضة الحج 

 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                    
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 متوسطة بن الشيخ الطيب 

 -قاملة  -بن جراح   

 طـــــــــــــوســــــمت لولــــــــــ ال املستـــــــــــــوى:  

 7102/ 7102السنة الدراسية:
 

 أقلب الصفحة 0/7الصفحة    املدة: ساعة
 

 الرياضيات مادة في الفرض الثالث
 

  :اللول تمرين لا

    في الخانة املناسبة: × العالمةأكمل الجدلول بوضع  
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               الثاني:تمرين ال

                                                        .M                                                      الصحيحة:  اإلجابة  أ/ اختر  

  الكبيرةمركز الدائرة ( (C:هو 

 A          C             O .                                                                           (C1)            

 الدائرة الصغيرة أنصاف أقطار (1C) يـه:                                                                                 

                        [EF]           [AH]         [AB]        [AG].         

 ي:ــــالكبيرة ه الدائرة أقطار 

.[GD]         [OI]          [EF]       [HI]       [CD]                                                                                     (C) 

  ماذا تمثل[HD] و[DK]  بالنسبة ( للدائرةC.  ؟).  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..                                      

  ماذا تمثلEO  و GB  ( 1بالنسبة للدائرةC ؟)  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 

 النقطة M .. تقع .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ألن .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 :أكمل ب/

 تسمـى سافة عن املركز نفس الـمبتبعد  التينقط ال مجموعة .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 رفاها الـمركز ونقطة من الدائرة تسمـى ..مستقيم التي طـقطعة ال .. .. .. .. .. .. .. .. 

  تسمـىطرفاها من الدائرة التي قطعة الـمستقيم .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

  تسمـىقطعة الـمستقيم التي طرفاها من الدائرة وتمر من املركز . .. .. .. .. .. .. . 

 العــــــــدد  يقبل القسمة على

 5 4 3 7 

×   × 01 

    27 

    444 

    1549 

    1920 

    7318 

1am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



 

 انتهى 7/7الصفحة    الستاذة: بـوغــــــازي.م
 

 :الثالثتمرين ال

  الجدلول:ثم أكمل  الحظ الشكالأ/ 

 

 

 

 3 7 0 لــالشك

    نوعه

 

 التعليل

 

 

 

  

 

 : استنتج ب/

     من الشكل األول قيس الزاويتين:

LMK  = …….……. 

LK M = …………. 

 من الشكل الثاني قيس الزاويتين: 

EFG  = ………….. 

GFE  = ………..…   

      

 

  كم هللاقلوف

 3الشكل  7الشكل  0الشكل 
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  ) ن05(: التمرين األول

 :في الخانة المناسبة  ) x(أعد رسم الجدول التالي و أكمله بوضع عالمة 

   يقبل القسمة على  
 9 5 4 3 2 العدد
415      
111      
216      
630      

 )ن05 (:التمرين الثاني

 .  C ,B ,Aأعط على شكل كسر فواصل النقاط )1
 
 

، :اختزل كال من الكسور التالية )2 ،

 :  أنشئ نصف مستقيم مدرج و علم عليه النقاط  )3

)ن03(التمرين الثالث 

:  عن األطوال التالية hmعبر بالهيكتومتر )1

4,9 m        ,      27 km     ,     312 cm 

: عن المساحات التالية m2عبر بالمتر مربع)2
 1,3 dam2      , 15 hm2     ,   2 dm2

 )ن07(التمرين الرابع

 E  و النقطة [BC] منتصف الضلع F ثم عين النقطة 4cm طول ضلعه  ABCDأنشئ مربعا  )1
 .[AD]منتصف الضلع 

. مساحته  S و ABCD محيط المربع Pأحسب )2
 .EDC و ABFأحسب مساحتي المثلثين )3
 .AFCEاستنتج مساحة الرباعي )4

***ليس العلم ما  ُحفظ       إنما العلم ما نفع ***  

 7201/2018: الدراسية         السنة                                                                                 - تلمسان–بن أنس متوسطة اإلمام مالك 

 رياضيات :المادة               متوسط                                                                                                ولى األ:المستوى

  ساعة1:المدةالثاني                   للثالثي الثانيالفرض                                  العربي زكية: األستاذة 
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 المستوى: االول                                            الفرض االول للفصل الثاني                                             متوسطة االخوين جناتي            
 م ....1اللقب: ............................... االسم: ........................ القسم: 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 حتى تصل الى  Bحسب المسافة التي تقطعها النملة ا Cفي النقطة  Bان تلتقى بالنملة  Aتريد النملة 
 ) Cلكي تصل الى سنتيم  2تسلك مسارا نصف دائري نصف قطره  B( علما ان النملة  Cالنقطة 

 سنتيم) 4( الجواب اليساوي ........................................................................ 
احسب المسافة  Bان تذهب الى النقطة  Aلذا تضطر النملة  Cان تذهب الى النقطة  Bترفض النملة 

سنتيم ثم مسارا نصف دائري  5تسلك مسارا مستقيما طوله  A(علما ان النملة  A التى تقطعها النملة
 ) Bسنتيم لكي تصل الى  2نصف قطره 

 ........................................................................

A B 

C 

2 Cm 
5 Cm 

 سنتيم  0,5لها شكل مربع طول ضلعه  صغيرةيلعب عماد بقصاصات 
 داخل جدول كبير (الجدول مجزء الى خانات ) يضعها سود( لونها ا
 ) سنتيم 0,5هذه الخانات لها شكل مربع طول ضلعه  بيضاء صغيرة

 فيتحصل على الشكل التالي

 احسب مساحة القصاصة الواحدة بسنتيمتر المربع ( مع ذكر العملية ) ............................................
 ) الخاناتكل كم من قصاصة يجب ان تكون عند عماد لكي يغطي كل الجدول (مع ذكر العملية ) ........................................(ال نعد 

 (نستخدم عدد الخانات) مع ذكر العملية ) ........................................كم مساحة الجدول (
 كم استعمل من قصاصة (سوداء) لكي يرسم الفيل .........

 كم هي مساحة الجزء االسود من الصورة بسنتيمتر المربع مع ذكر العملية التى وجدت بها المساحة .....................................
 كم عدد الخانات الفارغة في الجدول (مع ذكر العملية ) ........................................

 ........كم هي مساحة الجزء االبيض في الصورة بسنتيمتر المربع مع ذكر العملية (نستخدم عدد الخانات الفارغة ) .............................
لصورة بسنتيمتر المربع مع ذكر العملية (ال نستخدم عدد الخانات ) .....................................كم هي مساحة الجزء االبيض في ا

سنتيم اي البعد بين  4 تساوي  على المستقيم المدرج ( ناخذ طول القطعة   ثم    مثل 

سنتيم ) 4سنتيم ( نقول ناخذ الوحدة  4هو  1و التدريجة  0التدريجة 

 كسر من شيئ  ) اخذ(
 لذا ناخذ قطعة ارض مستطيلة الشكل نريد تمثيل كسر بشيئ

 
 
 
 
 

 طماطم    بطاطا و    غرس المزراع 

لون باخضر الجزء المغروس بطاطا و باحمر المغروس طماطم
ماهو الكسر الذي يمثل الجزء الغير   نريد تمثيل شيئ بكسر

الملون  .......

 خذ كسر من عدد )ا(
ال ناخذ شيئ (قطعة ارض) بل ناخذ عدد متعلق  هذه المرة

متر  16 000نفرض ان مساحة االرض  باالرض مثال مساحتها 

 طماطم   و بطاطا  من االرض    غرس المزراع  و  مربع

 الجزء المغروس بطاطا  تساوي مساحة  كم
.............................................................................. 

 طماطمتساوي مساحة الجزء المغروس   كم
..............................................................................
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....................
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رياضيــــــــــات  : المـــادة                                         : المتوسطة  
اعةــــــــــــ س1:  دةـــــالم                  طـــــــ متوسالولىا  :وىـالمست 

الحريشة- رسة جودي :  متوسطة

 ثاني للفصل الثانيالفرض ال

 : األول التمرين
:امآل الفراغات فيما يلي -1

× ….. = 2              ;          × 7 = 3         
 × 18 = 6           ;        × ….. = 2  

: اختزل الكسور االتية -2
    , ,  

:احسب ذهنيا -3
 ×24=……      ,    × 20 = ……

: التمرين الثاني
:اليك نصف المستقيم المدرج 

           
 .B و Aاعط فاصلتي النقطتين  -1
(:مستقيم المدرج و علم عليه النقاط نصف الأعد رسم  -2 ; D( ) C( 

 صنفها- قيسها- الزاوية:  المنقلة ارسم جدوال موضح فيه باستعمال:التمرين الثالث

 

أســـــتاذ المـــادة        :                                                                بالتوفيق

رياضيــــــــــات  : المـــادة                                           : المتوسطة  
اعةــــــــــــ س1:  دةـــــالم                  طـــــــ متوسالولىا  :وىـالمست 

 ثاني للفصل اللثانيالفرض ا

 : األول التمرين
:امآل الفراغات فيما يلي -4

× ….. = 2              ;          × 7 = 3         
 × 18 = 6           ;        × ….. = 2  

: اختزل الكسور االتية -5
    , ,  

:احسب ذهنيا -6
 ×24=……      ,    × 20 = ……

: التمرين الثاني
:اليك نصف المستقيم المدرج 

         
 .B و Aاعط فاصلتي النقطتين  -3
(: المستقيم المدرج و علم عليه النقاط  نصفأعد رسم -4 ; D( ) C( 

 صنفها- قيسها- الزاوية:  المنقلة ارسم جدوال موضح فيه باستعمال:التمرين الثالث

 

 أســـــتاذ المـــادة                              :                                                                بالتوفيق

 
 

en
c

              با                   بالتوف
du

ca
tio

n.c
om

/ex
am

s

                
اعط-11
أعأعد رسم-22

 باست باستعمالuc:ن الثالث:تمرين الثالث

                       

 ـطسسســــــــــ متوس متوسلىالولى
لثانالفرض ا للفلثانيالفرض ا

          ;              ;         ×
= 6           ;        6           ;     

    ,, m,  

co ××2424=……=

1am.ency-education.com


	math-1am18-2trim-d1
	math-1am18-2trim-d2
	math-1am18-2trim-d3
	math-1am18-2trim-d4
	math-1am18-2trim-d5
	math-1am18-2trim-d6
	math-1am18-2trim-d7
	math-1am18-2trim-d8
	math-1am18-2trim-d9
	math-1am18-2trim-d10



