
...........األستاذة:  1

مقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدی
وزارة التربیة الوطنیة

.........مدیریة التربیة لوالیة 

2014/2015السنة الدراسیة:                                   .......................................متوسطة 

:01تمرین 

احسب ما یلي:

13,4 + 3,7 = ⋯

436,5 + 9,786 = ⋯

5128,6 − 74,12 = ⋯

120 − 86,5 = ⋯

13,48 × 0,1 = ⋯

9,243 × 100 = ⋯

23,74 × 15,9 = ⋯

5,4 × … = 5400

114 ÷ 0,01 = ⋯

35,09 ÷ … = 3,509

:02تمرین 

انقل ثم أكمل ما یلي:

12,495 =
…

…

125,8 + 53,6 =
…

…
+

…

…

13,05 × 9,7 =
…

…
×

…

…

଼

ଶ
=

…

ଵ
=

ଷଶ

…

ثانیةتقویم تشخیصي لمستوى السنة ال

متوســـــــــــــــــط
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:03تمرین 

احسب حاصل وباقي القسمة االقلیدیة لـ:

  8على  45،        4على   15

  100على  122،     7على   269

:04تمرین 

ثم أعط حاصل القسمة المقرب إلى الوحدة:أنجز العملیات التالیة

154 ÷ 12

47 ÷ 11

120,4 ÷ 9

:05تمرین 

.24ܿ݉قطع خشبیة طول الواحدة 6، یحتاج ھذا النجار إلى 1,4�݉لدى نجار قطعة خشبیة طولھا 

ھل یمكنھ الحصول على ذلك بتقسیم القطعة السابقة؟ اشرح إجابتك.-

:06تمرین 

15ܿ݉محیط مربع یساوي -1
احسب طول ضلعھ.

2ܿ݉مساحة مستطیل -2 ଶ 0,5ܿ݉وعرضھ
احسب طولھ.

:07تمرین 
إن أمكن:اختزلھاكتب األعداد التالیة على شكل كسر ثم 

7,58 − 0,8 − 0,625 − 1,96 − 12,25

:08تمرین 

، دفع ثمنھ على دفعتین.ܣܦ45000اشترى نبیل حاسوبا بسعر 

دفع في األولى 


ଽ
من ثمن الجھاز.

ما ھي قیمة الدفع األول؟-1
عبر عن الدفع الثاني بكسر.-2
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:09تمرین 

  مملوء. 250�݈خزان للماء سعتھ 

استھلك منھ 


ଵ
في الیوم االول ثم 
ଵ

ହ
في الیوم الثاني.

ما ھي كمیة الماء المستھلكة في الیومین؟-1
ما ھي كمیة الماء المتبقیة في الخزان؟-2
ما ھو الكسر الذي یمثل الماء المتبقي؟-3

:10تمرین 

:⧠حل في كل حالة المعادلة ذات المجھول 

14 + ⧠ = 114

⧠ + 9 = 20

28 − ⧠ = 7

18,4 − ⧠ = 12,6

5 × ⧠ = 95

:11تمرین 

  سنة. 24سنوات، عمر زكریا ھو 7عمر زكریا أكبر من عمر یحیى بـ 

ضع مخططا لھذه الوضعیة.-1
اكتب معادلة لحساب عمر یحیى.-2
حل ھذه المعادلة.-3

:12تمرین 

من نفس العصیر 0,35�݈من عصیر البرتقال نضیف إلیھا 0,55�݈تحتوي على 1,5�݈زجاجة سعتھا 
ونكمل الباقي بالماء.

ما ھي كمیة الماء التي یجب إضافتھا لملئ الزجاجة؟-
یمكن ملؤه؟0,20�݈كم كأسا سعتھ -

:13تمرین 

.72طبیعیة متتالیة أعدادمجموع ثالثة 

تسمح لك بإیجاد ھذه األعداد ثم عین ھذه األعداد.اكتب معادلة-
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:14تمرین 

  سنة. 63 األمسنة، عمر 40عمر أمینة أصغر من عمر أمھا بـ 

.أمینةاكتب المعادلة التي تسمح لك بإیجاد عمر -1
حل ھذه المعادلة.-2

:15تمرین 

صممت سیارة بمقیاس 
ଵ



 ؟ 3�ܿ݉وعرضھ 7,5�ܿ݉طول التصمیم ھو أنما ھو طول ھذه السیارة وعرضھا علما -

:16تمرین 

إلیك الشكل التالي:

.(ଵܦ)ویوازي المستقیم ܣالذي یشمل (ଵ∆)ارسم المستقیم -1
.(ଶܦ)ویعامد المستقیم ܣالذي یشمل (ଶ∆)ارسم المستقیم -2

:17تمرین 

ܤܣبحیث:    [ܥܤ]وتره ܥܤܣأنشئ مثلثا قائما  = ܥܣ،     5,5�ܿ݉ = 7,5�ܿ݉

ܤመܣܨبحیث  ܨعین نقطة [ܥܤ]على الوتر- = 30°
ܲܣو  (ܨܣ]ال تنتمي إلى ܲبحیث ܲعین نقطة (ܣܨ]على نصف المستقیم - = 3�ܿ݉

መܲܣܤ، ܥመܣܲ، ܥመܣܨاحسب قیس كل من الزوایا: -1

.ܥܤܣاحسب مساحة المثلث القائم -2

:18تمرین 

ܺارسم زاویة قائمة -1 ܱܻ ܣوعین علیھ النقطة (ܼܱ]ثم ارسم منصفھا.
(ܱܺ)بالنسبة إلى المستقیم ܣنظیرة النقطة ܤعین النقطة-2
(ܻܱ)بالنسبة إلى المستقیم  ܣنظیرة النقطة ܦعین النقطة -3

ܦܤܣما نوع المثلث 
ܥܱبحیث: (ܼܱ)من المستقیم ܥعین النقطة -4 = ܣܱ

ܦܥܤܣما نوع الرباعي  

(ଵܦ)

(ଶܦ)

ܣ



السنة الثانیة متوسط

: ساعة واحدةلمدةا

في المكان المناسب × ضع عالمة     

یساوي                                                                                                                       1/135.6

6×0.1+5×1+3×10+1×1006×0.01+1×5+10×3+100×1

یساوي          100×2/145.08

1450.8145081.4508

یساوي  0.001×3/285.6

285600.28560.02856

یساوي142÷4/0.1

142014.21.42

....................یساوي ...................5/1265.452+1.35646

یساوي ...........................................6/0.00056+100

یساوي  ...........................................0.25×7/12.7

  ..................................؟   ..............12والباقي 12ھو 23على /   ماھو العدد الذي حاصل قسمتھ 8

860=13×65+15/   الیك المساواة التالیة  :    9

الحاصل...........................الباقي...................      65على  860ماھو حاصل القسمة و الباقي  في     

متوسط 2تقویم تشخیصى  س



/   عین  االعداد النسبیة الصحیحة الموجبة من بین االعداد التالیة10

26-          ،35   ،       +1.5    ،           +28.5-    ،17        ،     +45-  ،14.0+

ھوعدد الناجحین%75تلمیذا لمسابقة  ، كانت نسبة النجاح ھي 120/   تقدم 11

100×75120×75120×100

12010075
تلمیذ من السنة الخامسة ابتدائي120منھم  380/  عدد تالمیذ السنة االولى متوسط ھو 12

نسبة تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي ھي

120×380380×100120×100

100120380

/  المستقیمان العمودیان على نفس المستقیم 13

متعامدان                                  متوازیان                                 متقاطعان

/   محیط الدائرة یساوي14

           R    ×  ∏     ×2                                2R  × ∏                                    R    ×∏  

15
طولھ ھوcm81/   مثلث متقایس االضالع محیطھ  

Cm9cm18cm27

.................../  حجم متوازي المستطیالت یساوي    16 ×...................... ×................
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