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 )  ن07(: التمرين األول

:في المكان المناسب ) x(أنقل الجدول ثم ضع عالمة )1
 0 27- 9,81 15 5,4- األعداد النسبية

      الموجبة
      السالبة 

      الصحيحة

D(-5):  على مستقيم مدرج علم النقاط )2 ; C(2,5) ; B(-3) ;  A(4).  

 )ن06 (:التمرين الثاني

 :أعد رسم المعلم المقابل 
: بقراءة بيانية عين إحداثيات النقاط )1

C , B , A   . 
F(-2: علم على المعلم النقطتين)2 ; E(1و  (4 ; 0).
 بالنسبة إلى محورA نظيرة النقطة ’Aعلم النقطة )3

. التراتيب
  ؟’Aما هما احداثيا النقطة )4

)ن07(التمرين الثالث 

.أرسم مثيال للشكل المقابل )1

  بالنسبة [AB] نظيرة القطعة [’A’B] أنشئ القطعة 

  .(Δ)إلى المحور 

 متناظران RST و EFGفي الشكل المقابل المثلثان )2

:أكمل الفراغ . (d)بالنسبة إلى المستقيم 

  .… هي النقطة (d) بالنسبة إلى المستقيم Eنظيرة النقطة 

  .F هي النقطة (d) بالنسبة إلى المستقيم .…نظيرة النقطة 

 ..… هي النقطة (d) بالنسبة إلى المستقيم Tنظيرة النقطة 

 .علل.RST و EFGقارن بين مساحتي المثلثين �
يَاءِ       كم من كثير العلِم والوفاءِ ***   *** قد صانه العَقُل عن الِرّ

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

 رياضيات :المادة               متوسط                                                                                                ولى األ:المستوى

  ساعة1:المدةالثالث                   للثالثي األولالفرض                                  العربي زكية: األستاذة 
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 � الرياضيات لثللثالثي الثا ولاالفرض ال

  : 1تمرين 
 إليك جدول التناسبية األتي : -

    
    

 أحسب معامل التناسبية  /1
 أنقل ثم أتمم الجدول  /2

 

 : 2تمرين 

 الشكل املقابل هو تصميم لقطعة أرض مستطيلة الشكل -

  بمقياس : 

 أحسب األبعاد الحقيقة لهذه القطعة باملتر /1
 أحسب مساحتها . /2
 من مساحتها بطاطا و الباقي جزر  زرع  /3
 . الجزرأوجد املساحة املخصصة للبطاطة و -

 

 : 3التمرين 

 متساوي الساقين �  أنشئ مثلث  /1

 محور تناظر املثلث  أرسم املستقيم  /2

 بالنسبة للمستقيم  نظيرة النقطة  عين النقطة  /3

 ؟ . مانوع الرباعي  /4

 

 

 2017/2018السنة الدراسية :  متوسط 1سنة :  املستوى متوسطة : أحمد توفيق املدني

 بالتوفــــــيق                        الصفـــــحة                انتهـــى             

en الكسل أبعَد الخيَر على أهِل … اطلِب العلَم وال تكسْل فما 
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الحريشة- رسة جودي :  طة                االولى متوسط                         رياضيات : المتوسطة  

 :  القسم     :            اللقب   :         االسم 

 ثالثالفرض األول للفصل ال

تمعن في الشكل ثم أجب  :التمرين االول
 
 

 
 .أكمل كتابة التدريجات/ 1
(       )H: أي ...........  :  هيHفاصلة النقطة / 2

 (        )B: أي ...........  :  هيB    فاصلة النقطة 
 :علم النقاط التالية على المستقيم السابق/ 3

D(+1,5) ;   S(-01) ;   M(+2,5)

 .[OK] منتصف القطعة B بحيث Kعلم النقطة / 4
 .(      )K: أي ...........   :  هيKفاصلة النقطة / 5

 :نيالتمرين الثا
 .Oأرسم معلم متعامد للمستوي مبدأه / 1
:علم عليه النقاط التالية/ 2

A(+4 ;+3) ;  D(-2 ;+3) ;   C(-2 ;-3) ;   M(+1 ;0)

 ؟ADCما هو نوع المثلث / 3

 ارسم نظير الشكل في المرصوفة اسفله :التمرين الثالث

 أستاذ المادة :                             بالتوفيق           

            االولى متوسط                         رياضيات  

 :  القسم     :             اللقب    :        االسم    

 ثالثالفرض األول للفصل ال

تمعن في الشكل ثم أجب  :التمرين االول
 
 

 
 .أكمل كتابة التدريجات/ 1
(       )H: أي ...........  :  هيHفاصلة النقطة / 2

 (        )B: أي ...........  :  هيB    فاصلة النقطة 
 :علم النقاط التالية على المستقيم السابق/ 3

D(+1,5) ;   S(-01) ;   M(+2,5)

 .[OK] منتصف القطعة B بحيث Kعلم النقطة / 4
 .(      )K: أي ...........   :  هيKفاصلة النقطة / 5

 :نيالتمرين الثا
 .Oأرسم معلم متعامد للمستوي مبدأه / 1
:علم عليه النقاط التالية/ 2

A(+4 ;+3) ;  D(-2 ;+3) ;   C(-2 ;-3) ;   M(+1 ;0)

 ؟ADCما هو نوع المثلث / 3

 
 ارسم نظير الشكل في المرصوفة اسفله :التمرين الثالث

 
 

أستاذ المادة :                                          بالتوفيق 

 

 الشكل في المرنظير الشكل في المرصو

أكمل كتابة الأكمل كتابة التدري// 1
 هيHHصلة النقطة فاصلة النقطة / 2

... هي:  هيBBلنقطة اصلة النقطة 
ط التالية علىلنقاط التالية على المستق

S(-011) ;   M(+2,5) ;   M(+2 )

K ث  بحيثBBمنتصف الق منتصف الق 
:أي ...........   :  هي (أ...........   

.. OOمبدأهتوي مبدأه 

(+4 ;+3) ;  D(-2+3) ;  D(-  ;+
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رياضيــــــــــات  : المـــادة : المتوسطة
اعةــــــــــــ س1:  دةـــــالم                  طـــــــ متوسالولىا  :وىـالمست 

الحريشة- رسة جودي :  متوسطة

 ثالث للفصل الثانيالفرض ال

 : األول التمرين
 

 :اليك جدول التناسبية االتي 
 .. 8 ... 3 عدد االقراص

 150 250 ... 350 (DA)السعر 
 

أحسب معامل التناسبية -1
 اكمل الجدول-2

 
 : التمرين الثاني

 :)مستطيل (اليك الشكل المقابل 
x بداللة Pاحسب محيطه -1
xبداللة  Aاحسب مساحته -2
   3cm x= احسب مساحته ثم محيطه من أجل-3

  :التمرين الثالث

A متساوي الساقين رأسه االساسي ABCارسم المثلث 

 [BC] محور قاعدته (∆)انشئ -1
 (BC) بالنسبة الى المستقيم A نظيرة Dعين النقطة -2
  ؟ علل اجابتك ؟ABCDما نوع الرباعي -3

 

 أســـــتاذ المـــادة     :                                                                بالتوفيق

 

                          

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

 ثالث للفصل اللثانيالفرض ا

 : األول التمرين 
 

 :اليك جدول التناسبية االتي 
 .. 8 ... 3 عدد االقراص

 150 250 ... 350 (DA)السعر 
 

أحسب معامل التناسبية -1
 اكمل الجدول-2

 
 : التمرين الثاني

 :)مستطيل (اليك الشكل المقابل 
x بداللة Pاحسب محيطه -1
xبداللة  Aاحسب مساحته -2

   3cm x= احسب مساحته ثم محيطه من أجل-3

  :التمرين الثالث

A متساوي الساقين رأسه االساسي ABCارسم المثلث 

 [BC] محور قاعدته (∆)انشئ -1
 (BC) بالنسبة الى المستقيم A نظيرة Dعين النقطة -2
  ؟ علل اجابتك ؟ABCDما نوع الرباعي -3

 

 أســـــتاذ المـــادة     :                                                                بالتوفيق
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:التمرين الثالث  متABCBCم المثلث ارسم المثلث atالتمرين الثا

حور قاع محور قاع((∆∆))شئ انشئ 
 A نظير نظيرة DDلنقطة ين النقطة 

 ؟ABCDABCDباعي ع الرباعي 

                                    

 ـطسسســــــــــ متوس متوسلىالولى
لثانيالفرض ا للفلثانيالفرض ا
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 )  ن08(: التمرين األول

 :عبر حرفيا عن العبارات التالية)1
 .y و ضعف xمجموع �
 .y و5جداء �
:إن أمكن  )x(بسط العبارة التالية بحذف إشارة )2

  
. عن محيط الشكل المقابل xعبر بداللة )3
  x=  3   و y= 5:  من أجل Aأحسب قيمة العبارة )4

           
 )ن06 (:التمرين الثاني

: في كل حالة أوجد قيمة العدد

1(
2(
3( 

)ن06(التمرين الثالث 

:تحقق إن كان الجدوالن يمثالن وضعية تناسبية)1

6 4 2 x  7 5 x
28 16 8 y 21 15 y 

:يتناسب ثمن الزهور مع عددها ، أكمل مأل الجدول )2

 عدد األزهار 4 12 16 20
(DA)السعر  90   

***                             لم يتوج ربه بخالق  ال تحسبنَّ العلَم ينفُع وحَده          ما*** 
 

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