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متوسطة قنطار علي 

 تيجالبين

2019/2020 

الفرض األول للفصل الثاني 

 مادة الرياضياتفي 

 متوسط األولىالمستوى 
 

توجه زميلك : التمرين األول

محمد إلى مكتبة "الوراقة" 

أوراق مليمترية  7ليشتري 

ثمن الورقة الواحدة هو 

4,75DA  كراريس  5و

بحجم صغير بثمن 

302,5DA. 

ما هو ثمن األوراق 

 ؟7المليمترية 

كم يدفع زميلك إلى صاحب 

 المكتبة؟

واحد  ما هو ثمن كراس

 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؟
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 : التمرين الثاني
في الخانة   xضع عالمة 

 المناسبة
العدد/ 

يقبل 

القسمة 

 على

2   

3 

4   

5 

6   

9 

297       

120       

5406       

4632       

 

الشكالن الثالث  التمرين

التاليان متناظران بالنسبة إلى 

 )∆(المستقيم

 انقل و أكمل الجدول التالي:

P M D A النقطة 

 نظيرتها    

 ACEما هو نظير المثلث 

 ؟ )∆(بالنسبة إلى المستقيم

ما هو طول القطعة .3

 OM؟ برر جوابك 

؟ PNMماهو قيس الزاوية.4

 برر جوابك
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 : التمرين الثاني
في الخانة   xضع عالمة 
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