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 نقطة) 12الجزء األّول: (

 نقا�) 03التمر�ن األّول: (

  .التال�ةم أحسب المجام�ع الجبر�ة � ثّ �سّ 

 

 

     نقا�) 03( :ثانيالتمر�ن ال

  مرسوم �اليد الحّرة. في الش�ل المقابل المثلث 

 أكتب المساواة التي تعبر عن مجموع أق�اس زوا�ا المثلث.)1

 استنتج طب�عة المثلث.؟ التي تكون من أجلها المساواة صح�حة ماهي ق�مة )2

                                                                      .الزوا�ا الداخل�ة للمثلث هو:  أق�اس مجموعتذ�ير: 

 

    نقا�) 03( :ثالثالتمر�ن ال

 . 9 الش�ل المقابل حيث: الحّ 

  ، متكاملتان، متقابلتان �الرأس.متماثلتان :�ما يلي انقل ّثم أتمم

 ...........    و   الزاو�تان 

 ...........    و   الزاو�تان 

   ...........  و   الزاو�تان  

                                                                               :......زاو�تان  ألنهما  

    ..:......زاو�تان  ألنهما  

                                                                                               

2من  1صفحة   
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ّالجزء األوالجزء األول: (
03ّمر�ن األوالتمر�ن األول: (ل: (

حسب المجام�عم أحسب المجام�ع الجبّ ّ

(�   

ّّةةوم �اليد الحرمرسوم �اليد الحرة.

اس زوا�ا المثموع أق�اس زوا�ا المثلث.

ط؟؟  صح�حةساواة صح�حة استنتجاستنتج

.                      

s
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   نقا�) 03( :را�عالتمر�ن ال

  9 الش�ل المقابل حيث:الحّ  

 .َو     وَ   .منّصف الزاو�ة  

  .بين أن: )1

  عّلل.؟ما طب�عة المثلث )2

 .الزوا�ا الداخل�ة للمثلث هو: أق�اس مجموع تذ�ير: 

 نقطة) 08: (ثانيالجزء ال

 المسألة

.�سالشيخ عبد الحميد بن �ادهو تخليد لوفاة العالمة الجزائرA و  اليوم المصادف ليوم العلم في الجزائر وهأفر�ل  

 الجزء األول

�تب           �تاب، حيث أخذ �ل تلميذ �مناس�ة هذا اليوم أقامت متوسطة حفال لتكر�م التالميذ المتفوقين بتوز�ع 

 ( مصحف، �تاب علمي، �تاب أدبي).

لعدد التالميذ المتفوقين. ار�I الوضع�ة �الحساب المناسب لها، ّثم عين عدد التالميذ المتفوقين. نرمز �الرمز �

 

 الجزء الثاني

 .االحتفال لتكر�م أحد اساتذتهم، وذالك �شراء هد�ة لهثان�ة متوس�  سنةاستغل قسمان سنة أولى متوس� و 

، وقدر ثمن السنة ثان�ة �مبلغ  قسم، وشارك �ل تلميذ من السنة أولى �مبلغ  قسمحيث شارك �ل تلميذ من 

 . ـ:الهد�ة ب

 في عمل�ة الحساب (انظر الصورة) فاستعمل المجدول  الثان�ة معرفة عدد تالميذ �ل قسمأراد احد تالميذ السنة 

 

 

 

  ثم استنتج عدد تالميذ �ل قسم. ،جدولمساعد التلميذ في إتمام ال�

ثانيمتوس4 / الفصل ال ثان%ةمادة: الر�اض%ات / المستو#:  فيخت�ار ا

2من  2صفحة   

انتهى الموضوع
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ما طب�عةما طب�عة الم))22

الزالزوا�اأق�اس جموع أق�اس مجموع :

) نقطة)نقطة)080:

 العلم في الف ليوم العلم في الجزائر

تالميذ المتفوقر�م التالميذ المتفوقين بتو

الحساب المناضع�ة �الحساب المناسب

لك �شراء هد�ة، وذالك �شراء هد�ة له

،بلغة ثان�ة �مبلغ 

انظر الصورةب (انظر الصورة)
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