الفرض الخامس لمستوى األولى متوسط

التمرٌن أألول 1 :ـ ضع صحٌح أو خطأ أمام الجملة المناسبة  ،ثم صحح الخطأ إن وجد.
أ ـ للمستطٌل أربعة محاور.
ب ـ للزاوٌة محور تناظر واحد هو منصفها.
ج ـ لمتوازي المستطٌالت  8أحرف .
د ـ التعبٌر الحرفً عن العبارة اللغوٌة
ضعف فرق العددٌن

و

هو :

.

 2ـ أنقل الشكل المقابل
أ ـ هل ٌقبل هذا الشكل محاور تناظر ؟
ب ـ إن كان ذلك  ،أرسم هذه المحاور .

التمرٌن الثانً  :أ ـ حل المعادالت :

ب ـ اشترى عمر جهاز كمبٌوتر وطابعة بمبلغ

 ،إذا كان عمر قد دفع فً مقابل الطابعة

 1ـ مثل هذه الوضعٌة بمخطط .
 2ـ أكتب المعادلة التً تسمح بحساب ثمن جهاز الكمبٌوتر .
 3ـ أوجد ثمن جهاز الكمبٌوتر بحل هذه المعادلة.

التمرٌن الثالث  :أنظر إلى الشكل المقابل .
باستعمال الحرف ،
 )1ع ّبر عن مساحة المستطٌل
،
 ،أحسب مساحة المستطيل
 )2باعتبار
ثم عبر عنها باآلر.
 )3أحسب مساحة المثلث القائم :

موفقون

الفرض السادس لمستوى األولى متوسط

التمرٌن األول  :مجموع عددٌن طبٌعٌٌٌن متتالٌٌن هو ، 117
 1ـ إذا ع ّبرت عن العدد األول بالحرف

 ،كٌف تعبر عن العدد الثانً ؟

 2ـ أكتب المعادلة التً تسمح لك بإٌجاد هذٌن العددٌن .
 3ـ حل هذه المعادلة.

التمرٌن الثانً  :أ ـ  1ـ ع ٌّن من الجدولٌن اآلتٌٌن الجدول الذي ٌمثل وضعٌة تناسبٌة.
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 2ـ أحسب معامل التناسبٌة من الجدول الذي عٌنته .
ب ـ قسم من السنة األولى متوسط ٌتألف من  32تلمٌذا  ،إنتقل منه
 1ـ ما هو عدد التالمٌذ المنتقلٌن إلى السنة الثانٌة ؟

التمرٌن الثالث  :أ ـ أمأل الفراغات اآلتٌة بما ٌناسب:
;

،

،

ب ـ حوض سباحة على شكل متوازي مستطٌالت أبعاده هً
 1ـ أحسب حجم هذا الحوض بالمتر المكعب.
 2ـ نرٌد مأله بالماء  ،كم لترا من الماء ٌلزمنا لملئه؟.
ج ـ متوازي مستطٌالت  ،أبعاده بالسنتٌمتر هً ، 5 ، 4 ، 3أرسم تصمٌما له.

بالتوفٌق

