
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 أوالدابن طفيل متوسطة                                                                      جالل أوالدمديرية التربية 

  جالل

  { الثاني بارتاإلخ  } 
 متوسط ألولىالسنة لفي مادة الرياضيات 

 ( طانق  04)    التمرين األول :

 

 معبـرا عنها بالكتابة المناسبة 14على  231أنجز القسمة اإلقليدية للعدد  .1

231المساواة : أكمل- = ⋯………×…… .+⋯………. 

  لؤلؤة . 14لؤلؤة يريد استعمالها لصنع عقود , يتضمن كل عقد 231صائغ مجوهرات دى ل .2

  ؟يمكن صنعها  التيالعقود ماهو عدد 

 ؟كم لؤلؤة تبقى معه 

( نقاط 04) التمرين الثاني :   
 ناسبة مأكمل الجدول بـ :  نعم  او   ال  في الخانة ال

     

 

 

 

 ( ط انق 04) التمرين الثالث : 

 

 على استقامة واحدة  L, O, Xفي الشكل التالي النقط 

 :دون استخدام   المنقلة(  (أكمل الجدول التالي -

 

 

 

 

 نقاط ( 70)  :الوضعية اإلدماجية

 
 يملك فالح حقال ) كما هو موضح في الشكل(

 لحقل .ااحسب مساحة -1

 احسب محيط الحقل-2

 4mالحقل بسياج مع ترك مدخل عرضة  إحاطةالفالح   أراد ـ 3    

 .احسب طول السياج الالزم لتسييج الحقل -        

  50DAالسياج هو  اذا كان ثمن المتر الواحد من -4   

  .احسب كلفة السياج  -

 
 

 
     الورقة ***نقطة على تنظيم  01***                                  

 ون لكم التوفيقأسـاتذة المـادة يتمن                                      

 9يقبل القسمة على  5يقبل القسمة على  3يقبل القسمة على  2يقبل القسمة على  العدد

495     

4632     

 قيسها نوعها اسم الزاوية

  قائمة 

𝑀𝑂�̂�   

𝑍𝑂�̂�   

𝑍𝑂�̂�   

 تاناعـــــــــــــالمدة : س 2021/2022
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 أوالدابن طفيل متوسطة                                                                      جالل أوالدمديرية التربية 

  جالل

  { الثاني بارتاإلخ  } 
 متوسط الولىالسنة لفي مادة الرياضيات 

 ( نقط  04)    التمرين األول :

 عمليا  )بوضع العملية ( 8علي  718أنجز القسمة العشرية  للعدد  -1

 أكمل ما يلي:  -

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

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

 مدّور حاصل القسمة إلى الوحدة  هو ......

 ( نقاط 04) التمرين الثاني : 

 أكمل الجدول بـ :  نعم  او   ال  في الخانة الناسبة 

 

 

 

 

( نقاط 40التمرين الثاني : )   
 . AB= 3cm   ،AC=4 cmحيث :  Aقائم في  ABCأرسم  مثلث   (1

 (.ACبالنسبة إلى المستقيم ) Bنظيرة   Dأنشئ النقطة  (2

 ؟ علّل . CBDما نوع المثلث  (3

 

                                                                                 نقط (   04) التمرين الثالث : 
 على استقامة واحدة  L, O, Xفي الشكل التالي النقط 

 :بدون استخدام   المنقلة(  (أكمل الجدول التالي -

 

 

 

 

 نقاط ( 70: ) الوضعية اإلدماجية

 هو موضح في الشكل( حقال ) كما فالحيملك 
 . الحقلامساحة  احسب  1-  

 .       محيط الحقلاحسب  -2  

 4mاراد الفالح  احاطة الحقل بسياج مع ترك مدخل عرضة -4  

 .احسب طول السياج الالزم لتسييج الحقل -        

  50DAالسياج هو  اذا كان ثمن المتر الواحد من -5  

  .احسب كلفة السياج  -

    

تنظيم الورقة ***نقطة على  01***  

ون لكم التوفيقأسـاتذة المـادة يتمن    

 9يقبل القسمة على  5يقبل القسمة على  3يقبل القسمة على  2يقبل القسمة على  العدد

495     

4632     

 قيسها نوعها اسم الزاوية

𝑍OM̂   

XO�̂�   

LOŶ   

𝑋OL̂   

 تاناعـــــــــــــالمدة : س 2021/2022
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 أوالدابن طفيل متوسطة                                                                      جالل أوالدمديرية التربية 

  جالل

  { الثاني بارتاإلخ  } 
 متوسط الولىالسنة لفي مادة الرياضيات 

 

 ( نقط  04)    التمرين األول :

 معبـرا عنها بالكتابة المناسبة 14على  231أنجز القسمة اإلقليدية للعدد  .1

231المساواة : أكمل .2 = ⋯………×…… .+⋯………. 

 14على 231باقي   وحاصل قسمة اذكر .3

( نقاط 04) التمرين الثاني :   
 ال  في الخانة الناسبة    أكمل الجدول بـ :  نعم  او

     

 

 

 

 ( نقط  04) التمرين الثالث : 

 . AB= 3cm   ،AC=4 cmحيث :  Aقائم في  ABCأرسم  مثلث         (1

 (.ACبالنسبة إلى المستقيم ) Bنظيرة   Dأنشئ النقطة  (2

 ؟ علّل . CBDما نوع المثلث  (3

 (                                                                                  نقط  04) :  الرابعالتمرين 

                                                                                

 .𝟒𝟎𝟎قيســــها   𝒙�̂�𝒚(~ أرســـم زاوية 1

𝑨𝑩بحيث :   (𝑨𝒙]على نصف المستقيم B(~ عيــــن النقطــــة 2   = 𝟒𝒄𝒎  . 

 . (𝑨𝒚]بالنسبة الى  Bنظيــــرة  C(~ أنشــــيء النقطــــة 3  

 ك .؟ بـــّرر ذل ABC(~ مــــــا نـــوع المثلـــث 4  

 

 نقاط ( 70)  :الوضعية اإلدماجية
 يملك فالح حقال ) كما هو موضح في الشكل(

 احسب المساحة الكلية للحقل . .1

 احسب محيط الحقل .2

 4mاراد الفالح  احاطة الحقل بسياج مع ترك مدخل عرضة ـ   2

 .احسب طول السياج الالزم لتسييج الحقل -        

  50DAالسياج هو  اذا كان ثمن المتر الواحد من -5  

  .السياجاحسب كلفة   -

 
 

 نقطة على تنظيم الورقة *** 01***                 
 

 ون لكم التوفيقأسـاتذة المـادة يتمن  
                                       

 9يقبل القسمة على  5يقبل القسمة على  3يقبل القسمة على  2يقبل القسمة على  العدد

495     

4632     

 

 تاناعـــــــــــــالمدة : س 2021/2022
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